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امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة العاملني وعىل �آهل وحصبه 

ومن سار عىل هنجه اإىل يوم ادلين �أما بعد:

قَاَل اهلل تََعاىَل: زب ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ     رب ]احلجرات:13[ .

طاعة  �أكرثمه  وهو  �أتقامه،  عند هللا،  ف�أكرهمم   :-   السعدي –  العالمة  قال 

علمي  تعاىل  نسسًبا، ولكن هللا  �أرشفهم  قرابة وقوًما، وال  �أكرثمه  املعايص، ال  وانكفافًا عن 

خبري، يعمل من يقوم مهنم بتقوى هللا، ظاهًرًا وابطنًًا، ممن يقوم بذكل، ظاهًرا ال ابطنًا، 

فيجازي الك مبا يسستحق.

ن �أكرممك عند هللا �أتقامك قالوا ليس عن هذا   وقال نبينا عليه الصالة والسالم: » اإ

ذا فقهوا«  ]�أخرجه  نس�أكل قال فعن معادن العرب خيارمه يف اجلاهلية خيارمه يف االإسالم اإ

 .])4689(  I البخاري من حديث �أيب هريرة

قال العالمة املناوي –  -:  قَاَل الْعلَماء: ملا َس�ألُوا َعن �أْكرم النَّاس �أخرب ب�أكرم 

اْلِكَرام، فََقاَل: �أتَْقامُه، ِلأن املتقي َكِبري يِف اْلآِخَرة. ]فيض القدير)277/15([. 

فقمية العبد يف ادلنيا ومزيانه عند هللا وعند عباده الصاحلني ابلتقوى والعمل والعمل فال 

ذا مل يصاحهبا االإميان فهذا ويل هللا لُْقَماُن  وزن للنسب واملال واجلاه والقوة عند هللا تعاىل اإ

آاثره قد مسى هللا تعاىل سورة يف القر�آن ابمسه ختليدًا ذلكره  S اذلي نتقىص بعض �

آثره وجامئهل ودعوته لودله ولسائر الناس. وم�

ال مبا �أوتيه من مال وجاه ودنيا فارهة  فال  و�أما عند اجلهةل والفسقة فال قمية للعبد اإ
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يكون مهك �أن ترتفع عند اجلهةل والفسقة و�أحصاب الاحنطاط الأخاليق بل كن كرميا عند 

هللا وعند عباده الصاحلني فهذا مزيان الرفعة والكرامة وذلكل حال الناس كام قال بعضهم:

مالوا...ر�أيت الناس قد مالوا اإىل من عنده ماُل قد  الناس  فعنه  ماُل  عنده  مل  ومن 

وقال بعضهم:

ُمْقةل ابُن  وخطُّ  اٍن  حسَّ �أدمِه...فصاحُة  ابُن  وزهُد  لقامٍن  وحمكُة 

ُمْفلٌس واملرُء  املرء  يف  اجمتعْت  ذا  بدرمه!!...اإ يُباع  ال  عليه  ونُوِدْي 

آن  ال بعمل صاحل وما ذكره هللا يف القر� وال شك �أن لُْقَماُن S  ما بلغ هذه املرتبة اإ

ُ َعْنُه -: آثره وذكرًا مجلائهل فَرِضَ اللَّ حياءًا مل� ال ختليدًا ذلكره وترشيفًا هل واإ اإ

.  وهذا دليل �أنه عبد حمبوب اإىل ربه 

وفيه �أيضًا: �أن العبد بينه وبني هللا تعاىل صةل ال تنقطع ولو بعد موته.

 وفيه �أيضًا ماكنة العمل و�أهنا من �أجل ما يتقرب هبا العبد اإىل هللا تعاىل.

 وفيه �أيضا ماكنة ادلعوة اإىل هللا تعاىل و�أن لها رشفًا عظاميً و�أهنا حمبوبًة اإىل هللا تعاىل.

وفيه �أيضًا: �أمهية دعوة الأقرب فالأقرب كام  قَاَل اهلل تََعاىَل لنبيه عليه الصالة والسالم 

زب ڇ  ڇ  ڇ    رب]الشعراء:214[، فاخلري �أول ما يكون للأقرب فالأقرب.
وفيه �أيضًا: �أمهية االإخالص هلل تعاىل و�أن الرفعة بيده نس�أل هللا ذكل و�أن جيعل �أعاملنا 

خالصًة لوهجه الكرمي.

آن وذكر  فمك قام هلل تعاىل من العباد يف بين اإرسائيل ما ذكر هللا واحدًا مهنم يف القر�

هللا لُْقَماُن S العامل بربه تعاىل وهذا وهللا متجيد للعمل وبيان ماكنته وفضهل. مفن هذا 

الباب وغريه مقت متقصيًا ما ُذكر عن لُْقَماُن S يف بطون الكتب عن �أهل العمل اليت 
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ن اكنت �أكرث هذه الآاثر عنه ال يثبت �أكرثها لضعف من نقلها �أو نقلت عنه  خدلوها لنا واإ

�أو لبعد السسند بني الناقل واملنقول عنه ولكين س�أشري يف هناية البحث اإىل بعض الأحاديث 

اليت ذكرت عن النيب  وقد ر�أيت �أن �أمجع هذه الأاثر لأمور مهنا:

أوالً: لأهنا من وصااي لُْقَماُن S اليت �أاته هللا من احلمكة اليت ذكرها هللا تعاىل 
يف بداية قصته يف قول اهلل تََعاىَل زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   رب . ]لقامن:12[ .

ثانيًا: هذه الوصااي من الأقوال احلسسنة اليت تشحذ اذلهن وتقوى العبد عىل اخلري 
وترك الرش.

ثالثًا: هذا رجل قد جرب احلياة فال ب�أس �أن العبد ي�أخذ بتوصيات و�أقوال السابقني 
من احلمك والعرب اليت جربوها.

ال انقل وجامع لها. رابعًا: �أن �أهل العمل قد تناقلوا هذه الوصااي �أو بعضها وما �أان اإ
خامسًا: �أين ملا قر�أت هذه القصة عىل اإخواين حفظهم هللا يف ادلرس يف املسجد 
بني مغرب وعشاء �أحببت �أن �أمجع هذه الوصااي لتكون انفعة يل وملن �أراد الوقوف عليه.

سادسًا: قد �ألف كثري من �أهل العمل يف نقل احلمك والأمثال الكتب الكثرية ويه 
من حكامء رمبا من الكفار وملوكهم وغريمه من العوام ممن جربوا الأمور وتناقلوها واسستفاد 

مهنا الناس بسبب جتربهتم يف احلياة جفاءت مطابقة للواقع وهذا رجل صاحل �أثىن هللا عليه 

آثره و�أخباره. وغري ذكل من  يف كتابه فهو �أهل �أن جيمع الكمه - رمحه هللا - ويشء من م�

الأسسباب.
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تنبيهات:
أوالً: قبل ادلخول يف هذا الأمر �أحب �أن �أنبه اإخواين عىل �أمر وهو �أن هذه الوصااي 
مل يمت دراسسهتا وتضييع الوقت يف حتقيقها لأهنا من ابب احلمكة وذكر اخلري بل رمبا �أكرثها 

ضعيف اإىل قائلها ، وقد قال اذلهيب يف ترمجة الشافعي: وبلغنا عن االإمام الشافعي �ألفاظ 

قد ال تثبت، ولكهنا حمك. ]السري)97/10([.

ثانيًا : هذه الوصااي جاء يف كتاب هللا تعاىل وسسنة رسوهل  ما يؤيدها 
وهو كثري.

علهيا  التعقب  وال  رشهحا  يمت  لن  الصاحل  الرجل  هذا  عن  الآاثر  هذه  �أن   : ثالثًا 
والاسستدراك علهيا �أيضًا.

لُْقَماُن S لودله اليت  الوريقات ذكر فوائد من توجهيات  �أصل هذه   : رابعًا 
 S ف�أحببت �أن �أذيلها مبا ذكر عن لُْقَماُن S ذكرها هللا تعاىل يف سورة لُْقَماُن

يف بطون الكتب.
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الفصل األول
 التعريف به

لُْقَماُن S خشصية مشهورة معروفة موجودة ال ينكرها �أحد عريب وال جعمي 

ِذكُره موجود قبل االإسالم وبعد االإسالم ودليل ذكل ما ذكر يف اترخي العرب وخفرمه يف 

�أقواهل بني الناس وحبفظ وصاايه S فقد ُذكر قبل االإسالم قصة  �أشعارمه وتناقل 

قدوم سويد بن الصامت �أخو بين معرو بن عوف مكة حاجا �أو معمترا، واكن سويد يسميه 

قومه فهيم »الاكمل« لسسنه وجدله وشعره، فتصدى هَلُ َرُسْوُل هللِا  ودعاه اإىل 

 : هللا، فقال سويد: فلعل اذلي معك مثل اذلي معي. فََقاَل هَلُ َرُسْوُل هللِا

قال:   ،S لُْقَماُن  حمكة  يعين:   ،S لُْقَماُن  جمةل  قال:  معك«؟،  اذلي  »َوَما 

آن  ن هذا الالكم حسن، واذلي معي �أفضل منه، قر� »اعرضها« . فعرضها عليه، فقال: »اإ

ن هذا لقول  �أنزهل هللا عيل« . فتال عليه القر�آن، ودعاه اإىل االإسالم، فمل يبعد منه، وقال: اإ

حسن. مث انرصف فقدم املدينة عىل قوهما، فمل يلبث �أن قتلته اخلزرج، فاكن رجال من 

ان لرنى �أنه قتل وهو مسمل، واكن قتهل يوم بعاث. ]السري)294/1([.  قومه يقولون: اإ

قال ابن الأثري - رمحه الّل تعاىل -:

 قال �أبُو معر: �أان �أشك يف اإسالم سويد ْبن الصامت، كام شك فيه غريي ممن �ألف 

يف هذا، واكن شاعًرا حمسسنًا كثري احلمك يف شعره، واكن قومه يدعونه الاكمل، حلمكة شعره 

ورشفه فهيم. ]�أسد الغابة )595/2([.
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 وقد ذكر يف �أشعار العرب : قال ذو الرمة:

تــعــرضــت ــمي  ــكـ احلـ ــامن  ــقـ لـ �أن  ــربق. . .ولــــو  يـ اكد  حــــــــارسًا  يم  ــه  ــي ــن ــي ــع ل

]الاقتضاب يف غريب املوط�أ)301/1([.

الأدةل عىل هذا بل هو مقدم  �أقوى  الكتاب وسريمه ومن  �أهل  وهل ذكر يف كتب 

آن الكرمي وبني  الأدةل الكتاب والسسنة النبوية عىل صاحهبا الصالة والسالم وقد ذكره القر�

قصته مع ودله بل مسى سورة يف القر�آن ابمسه– I - فهو خشصية موجودة معروفة 

خالصه  يتبني لنا �أنه رجل حكمي �أعطاه هللا احلمكة والعمل وفضهل عىل بين قومه لصدقه واإ

قباهل عىل ما ينفعه ونرشه اخلري للناس ابتداًء من ودله و�أههل وعشريته مث بذل  وتوحيده واإ

اخلري واملعروف والنصح للناس مجيعا فرمحه هللا ورض عنه.

وبينت السسنة النبوية هذه الشخصية الفذة احلكمية الصاحلة واملوحدة هلل تعاىل كام جاء 

ا نََزلَْت:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پرب  عن َعْن َعْبِد هللِا –I–قَاَل:لَمَّ

ُّنَا ال يَْظمِلُ نَْفَسُه؟ فََقاَل  َ َوقَالُوا: �أي اِب َرُسوِل هللِا َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ َشقَّ َذكِلَ عىََلَ �أحْصَ

ََّما ُهَو َكَ قَاَل S البِْنِه:  ن : »لَيَْس ُهَو َكَ تَُظنُّوَن، اإ َ َرُسوُل هللِا َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ

زبڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  رب « . ]مسمل)124([. 

وعن �أيب ادلرداء - I -: �أنه ذكر لُْقَماُن S فقال: ما �أويت ما �أويت عن 

�أهل، وال مال، وال حسب وال خصال ولكنه اكن رجاًل مصصامة سكيتًا، طويل التفكري 

معيق النظر، مل يمن هناًرا قط ومل يره �أحد يزبق وال يتنحنح وال يبول وال يتغوط وال يغتسل 

ال �أن يقول: وال يعبث وال يضحك اكن ال يعيد منطقًا نطقه اإ

واكن  علهيم  يبِك  فمل  مفاتوا  �أوالد  هل  وودل  تزوج  قد  واكن  ايه  اإ يسستعيدها  حمكة 

يغىش السلطان وي�أيت احلكامء لينظر ويتفكر ويعترب فبذكل �أويت ما �أويت. ]تفسري ابن �أيب 

حامت)17537([.
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المبحث األول
I اسمه 

هَْييِلُّ َعِن اْبِن َجرِيٍر  ُهَو لُْقَماُن ْبُن َعْنَقاَء ْبِن َسُدوَن َويَُقاَل لُْقَماُن ْبُن اَثَراَن َحاَكُه السُّ

.]فتح القدير)273/2([. َوالُْقتَْييِبِّ

ْبَراِهمَي، وقيل: هو لقامن 
إ
آَزُر �أبُو ا َوقيل ُهَو لُْقَماُن بن ابعور ابن اَنُحوَر ْبِن اَتِرْخ، َوُهَو �

ابن عنقا بن مرون…

فََمْن  َُّقِم،  الل ِمَن  ُمشْسَتقٌّ  ؟  َعَريِبٌّ �أْم   ، ِميٌّ جَعَ ُهَو  َهْل   :S لُْقَماُن  يِف  واْخُتِلَف 

َُّه َعَريِبٌّ َمنََعُه ِللتَّْعرِيِف، َوِلِزاَيَدِة اْلأِلِف  ن
إ
ِميٌّ َمنََعُه ِللتَّْعرِيِف َوالُْعْجَمِة، َوَمْن قَاَل: ا َُّه جَعَ ن

إ
قَاَل: ا

َوالنُّوِن. ]فتح القدير للشواكين )273/4([.

قلت: وهو غري منرصف للتعريف والعجمة وزايدة الألف والنون.
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المبحث الثاني
I نسبه 

َوقَاَل  ُّوَب.  �أي �أْخِت  اْبُن  ُهَو  َوْهٌب:  قَاَل   . هَْييِلُّ السُّ َذَكَرُه  �أيةَْلَ،  �أْهِل  ِمْن  نُوِبيًّا  َواَكَن 

ُمَقاِتٌل: ُهَو اْبُن َخالَِته.]فتح القدير)273/2([.

َوقَاَل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ  َعِن اْلأْشَعِث، َعْن ِعْكرَِمَة – رمحهم الّل تعاىل -: َعِن اْبِن َعبَّاٍس 

- L -: قَاَل: اَكَن َعْبًدا َحبَشسِيًّا َنَّاًرا. ]البداية والهناية )146/2([.

وقيل: لُْقَماُن S وهو ابن ابعورا بن �أخت �أيوب S، وقيل: ابن خالته، 

مّعِر �ألف سسنة، و�أدرك داود، و�أخذ عنه العمل، وقيل: اكن قاضيا يف بين اإرسائيل، و�أكرث 

الأقاويل �أنه اكن حكميًا, ومل يكن نبيًّا، وقد قص هللا بعض حمكته يف القر�آن يف خطابه البنه. 

قاهل الصنعاين يف ]االإيضاح والتحبري)299/1([.
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المبحث الثالث
I صفته 

. ُ �أْعمَلُ اَلُم فَاللَّ َويَُقاُل اَكَن قَاِضًيا يِف َزَمِن َداُوَد عَلَْيِه السَّ

ِ َما  : ُقلُْت ِلَجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَّ برَْيِ ِ ْبِن الزُّ َوقَاَل قَتَاَدُة – رمحه الّل تعاىل - َعْن َعْبِد اللَّ

اْنهَتَ�ى الَْيمُكْ يِف َش�أِن لُْقَماُن S؟ قَاَل: اَكَن قصريًا �أفطس من النوبة.

وقال: َسِعيِد ْبِن الُْمَسيَِّب – رمحه الّل تعاىل - اَكَن لُْقَماُن S ِمْن ُسوَداِن ِمرْصَ 

َة. ُ الِْحمْكََة َوَمنََعُه النُُّبوَّ ذو َمَشاِفَر �أْعَطاُه اللَّ

ىَل َسِعيِد ْبِن الُْمَسيَِّب – رمحه الّل تعاىل - يَْس�أهُلُ فََقاَل هَلُ َسِعيٌد  – رمحه 
إ
َجاَء �أْسَوُد ا

وَداِن ِباَلٌل  َّه اَكَن ِمْن �أْخرَيِ النَّاِس ثاََلثٌَة ِمَن السُّ ن ََّك �أْسَوُد فاإ َزَن ِمْن �أْجِل �أن الّل تعاىل - اَل حَتْ

َر َولُْقَماُن الَْحِكمُي اَكَن �أْسَوَد نُوِبيًّا َذا َمَشاِفَر. َوِمهَْجٌع َمْوىَل مُعَ

َفتنَْيِ ُمَشقََّق الَْقَدَمنْيِ  َعْن ُمَجاِهٍد – رمحه الّل تعاىل - اَكَن لُْقَماُن َعْبًدا �أْسَوَد َعِظمَي الشَّ

َويِف ِرَوايٍَة مصفح القدمني.

َفتنَْيِ ُمَصفََّح الَْقَدَمنْيِ  وقال معر ْبُن قَيٍْس – I -: اَكَن َعْبًدا �أْسَوَد غَِليظَ الشَّ

ي ُكْنَت تَْرَعى َمِعَي الَْغمَنَ يِف  ِ : �ألَْسَت اذلَّ ُثُْم فََقاَل هَلُ ّدِ فَ�أاَتُه َرُجٌل َوُهَو يِف َمْجِلِس �أاَنٍس ُيَ

ْمُت مَعَّا  َماَكِن َكَذا َوَكَذا؟ قَاَل: نََعْم، قَاَل: فََما بَلََغ ِبَك َما �أَرى؟ قَاَل: ِصْدُق الَْحِديِث َوالصَّ

ْيٍد عن احلمك عنه  – رمحهم الّل تعاىل -. اَل يَْعِنييِن َرَواُه اْبُن َجرِيٍر َعِن اْبِن مُحَ
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لُْقَماُن  َرفََع   َ اللَّ نَّ 
إ
ا قَاَل:   - تعاىل  الّل  َجاِبٍر – رمحهم  ْبِن  يَزِيَد  �أيب  ابن  مْحَِن  الرَّ َعْبُد 

آُه َرُجٌل اَكَن يَْعرِفُُه قَْبَل َذكِلَ فََقاَل �ألست عبد ابن فالن اذلي كنت  S حلمكته، فََر�

ِ َو�أَداُء اْلأَمانَِة َوِصْدُق  ترعى غمني اِبْلأْمِس؟ قَاَل: بىََل قَاَل فََما بَلََغ ِبَك َما �أَرى؟ قَاَل: قََدُر اللَّ

الَْحِديِث َوتَْرُك َما اَل يَْعِنييِن.

 S لُْقَماُن  عىََل  َرُجٌل  َوقََف  قَاَل:   - تعاىل  الّل  عفرة – رمحه  موىل  عن معر 

الَْحِكمِي فََقاَل: �أنت لُْقَماُن �أنت عبد بين النحاس؟ قَاَل: نََعْم قَاَل: فَ�أنَْت َراِعي الَْغمَنِ اْلأْسَوُد؟ 

ي يُْعِجُبَك من �أمري قال وطئ النَّاِس ِبَساَطَك َوغَشْسهُيُْم  ِ ا َسَواِدي فََظاِهٌر فََما اذلَّ قَاَل: �أمَّ

ْن َصنَْعَت َما �أُقوُل كَلَ ُكْنَت َكَذكِلَ قَاَل: َما ُهَو؟ 
إ
اَببََك َوِرَضامُهْ ِبَقْوكِلَ قَاَل اَي اْبَن �أِخ ا

قَاَل لُْقَماُن S: غيض برصي وكفي لساين، وعفة مطعمي، َوِحْفِظي فَْرِج، َوِقيَاِمي 

ي  ِ يِت، َوَوفَاِئ ِبَعهِْدي، َوتَْكُرَميِت َضْيِفي، َوِحْفِظي َجاِري، َوتَْرِك َما اَل يَْعِنييِن، فََذاَك اذلَّ ِبُعدَّ

يِن َكَ تََرى. َ َصريَّ

فََقاَل:  الَْحِكمَي   S لُْقَماُن  َوَذَكَر  يَْوًما  قَاَل  َُّه  �أن   :-  I  - �أيِب ادلرداء  َعْن 

َما �أويِتَ َعْن �أْهٍل، َواَل َماٍل، َواَل َحَسٍب، وال خصال ولكنه اكن رجاًل مضضامة، ِسكِّيتًا 

ُق، َواَل يتنحنح، َواَل يَُبوُل،  يَق النََّظِر، لَْم يمََنْ هَنَاًرا قَطُّ، َولَْم يََرُه �أَحٌد يزَْبُ َطِويَل التََّفكُِّر، مَعِ

الَّ �أْن يَُقوَل 
إ
ُط، َواَل يَْغتَِسُل، َواَل يَْعَبُث، َواَل يَْضَحُك، َواَكَن اَل يُِعيُد َمنِْطقًا نََطَقُه ا َواَل يََتَغوَّ

ْم َواَكَن يَْغىَش  ج َوُودِلَ هَلُ �أْواَلٌد فََماتُوا فمََلْ يَْبِك عَلهَْيِ ُه �أَحٌد، َواَكَن قَْد تزوَّ ايَّ
إ
ِحمْكًَة يَسْسَتِعيُدَها ا

َُّه  �أن َزَعَ  َمْن  َوِمهْنُْم   ، �أويِتَ َما  �أويِتَ  فَِبَذكِلَ  َويَْعَترِبَ  َويََتَفكََّر  ِلَيْنُظَر  َم  الُْحاكَّ َويَ�أيِت  لَْطاَن  السُّ

َا �أْسهَُل عَلَْيِه َويِف َهَذا  َة فََخاَف �أْن اَل يَُقوُم ِب�أْعَباِئَا فَاْختَاَر الِْحمْكََة ِلأهنَّ ُعرَِضْت عَلَْيِه النُُّبوَّ

. ُ �أْعمَلُ نََظٌر َواللَّ

 . َُّه قَاَل: اَكَن لُْقَماُن نَِبيًّا َوَهَذا َضِعيٌف ِلَحاِل الُْجْعِفّيِ َعْن ِعْكرَِمَة – رمحه الّل تعاىل - �أن

]البداية والهناية )148-146/2([.
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ٌم  َما الَكَ ُرُج ِمْن بَيهِْنِ َُّه َيْ ن
إ
َفتنَْيِ فَا ْن ُكْنَت تََرايِن غَِليظَ الشَّ

إ
لَْيِه: ا

إ
َُّه قَاَل ِلَرُجٍل يَْنُظُر ا قيل �أن

ْن ُكْنَت تََرايِن �أْسَوَد فََقليِْب �أبَْيُض. َو�أنَّ َمْواَلُه �أَمَرُه ِبَذبِْح َشاٍة َو�أْن يَ�أِتَيُه ِب�أْطَيِب 
إ
َرِقيٌق، َوا

، فَ�ألَْقى  َِّساِن َوالَْقلِْب، مُثَّ �أَمَرُه ِبَذبِْح �أْخَرى َو�أْن �ألِْق ِمهْنَا �أْخَبَث ُمْضَغَتنْيِ ُمْضَغَتنْيِ فَ�أاَتُه اِبلل

َذا َخُبثَا. 
إ
َذا َطااَب َو�أْخَبُث َما ِفهيَا ا

إ
، فََقاَل: مُهَا �أْطَيُب َما ِفهيَا ا َِّساَن َوالَْقلَْب فََس�أهَلُ َعْن َذكِلَ الل

]التحرير والتنوير البن عاشور)171/22([.

نه مجع يف احلمكة �أربعامئة لكمة واختار مهنا �أربًعا ثنتان مهنا مما يذكر وال ينىس،  قيل اإ

ساءة اخللق.  وهام هللا تعاىل واملوت، وثنتان مهنا تنىس وال تذكر وهام اإحسانك اإىل اخللق واإ

]سمل الوصول اإىل طبقات الفحول )42/3([.

ْرَداء - I -: �أنه ذكر لُْقَماُن S  فََقاَل: َما �أويِتَ َما �أويِتَ َعن  َعن �أيب ادلَّ

�أهل َواَل َمال َواَل حسب َواَل ِخَصال َولكنه اَكَن رجال مصصامة سكيتًا َطِويل التفكر معيق 

النّظر مل يمن هَنَارا قطّ َومل يره �أحد يزبق َواَل يتنخع َواَل يَُبول َواَل يتغّوط َواَل يْغتَسل َواَل 

ه َواَكَن قد  ايَّ
إ
الَّ �أن يَُقول: ِحمْكَة يسستعيدها ا

إ
يعبث َواَل يْضحك اَكَن اَل يُِعيد منطقًا نطقه ا

لَْطان َويَ�أيِت الُْحمَكَاء ليْنظر ويتفكر  تزوج َوودل هَلُ �أْواَلد مفاتوا فمَل يبك عَلهَْيِم َواَكَن يغىش السُّ

. ]ادلر املنثور)512/6([. َويْعَترب فبذكل �أويِتَ َما �أويِتَ
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المبحث الرابع
I عمله وصنعته 

َواَكَن َرُجاًل َصاِلًحا َذا ِعَباَدٍة َوِعَباَرٍة َوِحمْكٍَة َعِظميٍَة.

قال القرطيب – رمحه الّل تعاىل -:  َواْخُتِلَف يِف َصْنَعِتِه، فَِقيَل: اَكَن َخيَّاًطا، قَاهَلُ َسِعيُد 

َتِطُب ُكَّ يَْوٍم ِلَمْواَلُه ُحْزَمَة َحَطب... َوِقيَل:  ْبُن الُْمَسيَِّب– رمحه هللا تعاىل -  َوِقيَل: اَكَن َيْ

: اَكَن َنَّاًرا. ]فتح القدير )60/14([. بَِعيُّ اَكَن َراِعًيا...وقيل: َوقَاَل َخادِلٌ الرَّ

اكن لُْقَماُن S من �أهون مماليك سسيده عليه فبعثه مواله مع عبيد هل اىل بسستانه 

 ،S ي�أتونه بيشء من مثر جفاءوه وما معهم يشء وقد �ألكوا المثر و�أحالوا عىل لُْقَماُن

ايمه ماء محاميً  فقال لُْقَماُن S ملواله: ذو الوهجني ال يكون عند هللا وجهيًا فاسقين واإ

مث �أرسلنا لنعدو ففعل جفعلوا يتقيئون تكل الفاكهة و لُْقَماُن S يتقي�أ ماء فعرف مواله 

صدقه وكذهبم. ]كام يف �أعراب القر�آن )536/7([.

َعن معر بن قيس - I -: قَاَل: َمــر رجـل بلُْقَماُن S  َوالنَّاس ِعْنده 

ي كنت ترعى ِعْند جبل َكَذا َوَكَذا  ِ فََقاَل: �ألَْست عبد بين فاَلن قَاَل: بىَل. قَاَل: �ألَْست اذلَّ

ي بلغ بك َما �أرى قَاَل: تقوى هللا َوصدق احلَِديث َو�أَداء اْلأَمانَة  ِ قَاَل: بىَل. قَاَل: فََما اذلَّ

ُكوت مَعَّا اَل يعنيين. ]ادلر املنثور)512/6([. َوطول السُّ

اَنِطق َوُهَو  احلجا  لُْقَمان  يَوان...تومست  اإ يِف صدر  الْعْدل  ى  كْسَ وشاهدت 

وقال بعضهم:

حمكٍة ِباَل  لُْقَمان  شسبه  راخسا...اَي  اَل  الْعمل  يِف  وخارسًا 
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المبحث الخامس

I ذريته وأهله 

قال القرطيب – رمحه الّل تعاىل -:

اَلُم َو�أَخَذ  اَلُة َوالسَّ آَزَر، عَاَش �ألَْف سسَنٍَة َو�أْدَرَكُه َداُوُد عَلَْيِه الصَّ  ِقيَل اَكَن ِمْن �أْواَلِد �

، فََقاَل: �أاَل �أْكَتِفي  ا بُِعَث قََطَع الَْفْتَوى فَِقيَل هَلُ ، َواَكَن يُْفيِت قَْبَل َمْبَعِث َداُوَد، فَلَمَّ َعْنُه الِْعمْلَ

ْذ ُكِفيُت. ]تفسري القرطيب )60-59/14([.
إ
ا

قال القرطيب – رمحه الّل تعاىل -:

: ُمْشمِكٌ. َوِقيَل  . َوقَاَل اْلَكْيِبُّ رَبِّيِ َوالُْقتيَِبِّ : اْسُ ابِْنِه اَثَراُن، يِف قَْوِل الطَّ هَْييِلُّ قَاَل السُّ

�أنَْعُم، َحاَكُه النَّقَّاُش. َوَذَكَر الُْقَشرْيِيُّ �أنَّ ابْنَُه َواْمَر�أتَُه اَكاَن اَكِفَرْيِن فََما َزاَل يَِعُظهَُما َحتَّ �أْسلََما. 

ُقلُْت: َوَدلَّ عىََل َهَذا قَْوُل اهلل تََعاىَل: زب    ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄرب.

ا نََزلَْتزب ٱ  ٻ   ِ - I -:  قَاَل: لَمَّ يِح ُمْسمِلٍ َوغرَْيِِه َعْن َعْبِد اللَّ َويِف حَصِ

ٻ  ٻ  ٻ    پ     رب ]تفسري القرطيب)62/14([.

وقيل: وابنه: امسه �أنعم -فامي قاهل قتادة- واكن اكفًرا، مفازال به حت �أسمل، وزع غريه 

�أن اس ابنه مشمك، وقيل: مااثن. وقيل: اثران. ]التوضيح برشح اجلامع الصحيح)100/23([.
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المبحث السادس
I وفاته 

مةَلِ ما بني  دي: ب�أيةَْل، وقال قتادة: ابلرَّ واختلفوا يف موضع قربه: فقال الواقدي والسُّ

مسجدها وسوقها، وهناك قرب سسبعني نبيًا ماتوا بعد لقامن جوعًا يف يوم واحد، �أخرهجم 

آة  ]مر� هناك.  قبورمه  فتكل  �أحاطوا هبم،  مث  ْمةَل  الرَّ اإىل  ف�أجل�أومه  القدس  من  اإرسائيل  بنو 

الزمان)188/2([.

والهن�ى والعمل  الآداب  تنفع  ميوت...وما  الكامل  عند  وصاحهبا 

وغريه احلكمي  لقامن  مات  مصوت...كام  الرتاب  حتت  ولكهم 

قلت: قول �أن قربه يف الشام ال يعمل به اإال هللا و�أما �أن نكون قد عرفنا حتديدًا فال 
نقول به لعدم احلجة الواحضة يف ذكل وهللا �أعمل.
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المبحث السابع
 هل هو نبي أم عبد صالح I؟

قال العالمة الشواكين – رمحه الّل تعاىل -:

 . َُّه لَيَْس ِبنيَِبٍّ ىَل �أن
إ
: ا ، �أْم َرُجٌل َصاِلٌح؟ فََذَهَب �أْكرَثُ �أْهِل الِْعمْلِ َواْختَلَُفوا �أيًْضا: ُهَو نيَِبٌّ

ُل �أْرَجُح ِلَما سسََي�أيِت يِف  َُّه اَكَن نَِبيًّا، َواْلأوَّ ْعيِبِّ �أن ّيِ َوالشَّ ّدِ َوَحَك الَْواِحِديُّ َعْن ِعْكرَِمَة، َوالسُّ

 ، كِلَ َعْنُه َجاِبٌر الُْجْعِفيُّ اِوَي ذِلَ الَّ ِعْكرَِمُة فََقطْ، َمَع �أنَّ الرَّ
إ
ِتِه ا آِخِر الَْبْحِث. َوِقيَل: لَْم يَُقْل ِبنُُبوَّ �

ا. ]فتح القدير)273/2([. َوُهَو َضِعيٌف ِجدًّ

قال ابن كثري – رمحه الّل تعاىل -:

ُ تََعاىَل يِف  َُّه اَكَن َحِكميًا َوِليًّا َولَْم يَُكْن نَِبيًّا، َوقَْد َذَكَرُه اللَّ  َوالَْمْشهُوُر َعِن الُْجْمهُوِر �أن

لَْيِه، َوُهَو 
إ
ي ُهَو �أَحبُّ الَْخلِْق ا ِ ُه اذلَّ ِمِه ِفميَا َوَعظَ ِبِه َودَلَ آِن فَ�أثىَْن عَلَْيِه، َوَحَك ِمْن الَكَ الُْقْر�

ِل ما وعظ به �أن قَاَل اهلل تََعاىَل: زب  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   �أْشَفُق النَّاِس عَلَْيِه فاََكَن ِمْن �أوَّ

َرُه ِمنُْه. ]البداية والهناية )148-146/2([. ڦ  ڄ    ڄ  ڄ   رب فهََنَاُه َعْنُه َوَحذَّ

قال القرطيب – رمحه الّل تعاىل -:

لُْقَماُن  اَكَن  الُْمَسيَِّب:  ابن  اإرسائيل. وقال سعيد  قَاِضًيا يِف بين  اَكَن   : الَْواِقِديُّ َوقَاَل 

َة، َوعىََل  ُ تََعاىَل الِْحمْكََة َوَمنََعُه النُُّبوَّ S �أْسَوَد ِمْن ُسوَداِن ِمرْصَ َذا َمَشاِفَر، �أْعَطاُه اللَّ

، َوعىََل  ْعيِبُّ ِتِه ِعْكرَِمُة َوالشَّ َُّه اَكَن َوِليًّا َولَْم يَُكْن نَِبيًّا. َوقَاَل ِبنُُبوَّ هُوُر �أْهِل التَّ�أِويِل �أن َهَذا مُجْ

َواُب  ِ تََعاىَل- َويِهَ الصَّ مْكَِة اللَّ َُّه اَكَن َرُجاًل َحِكميًا حِبِ َواُب �أن َة. َوالصَّ َهَذا تَُكوُن الِْحمْكَُة النُُّبوَّ

ائِيَل، �أْسَوَد ُمَشقََّق الّرِْجلنَْيِ َذا  رْسَ
إ
يِن َوالَْعْقِل قَاِضًيا يِف بيَِن ا يِف الُْمْعَتَقَداِت َوالِْفْقُه يِف ادّلِ

ُه. َوُرِوَي ِمْن َحِديِث اْبِن  ، قَاهَلُ اْبُن َعبَّاٍس- L - َوغرَْيُ َفتنَْيِ َمَشاِفَر، �أْي َعِظمَي الشَّ
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ِ  يَُقوُل: »لَْم يَُكْن لُْقَماُن نبيا ولكن  ْعُت َرُسوَل اللَّ َر - L - قَاَل: مَسِ مُعَ

ُه  َ َ تََعاىَل فَ�أَحبَُّه، فََمنَّ عَلَْيِه اِبلِْحمْكَِة، َوَخريَّ اكن عبدا كثري التفكر َحَسَن الَْيِقنِي، �أَحبَّ اللَّ

ْن 
إ
ِتيِن قَِبلُْت الَْعاِفيََة َوتََرْكُت الَْباَلَء، َوا ْ ْن َخريَّ

إ
، ا ، فََقاَل: َرّبِ مُكُ اِبلَْحّقِ َعهَلُ َخِليَفًة َيْ يِف �أْن جَيْ

: فََقالَْت هَلُ  َّْعليَِبُّ ََّك سسََتْعِصُميِن«  َذَكَرُه اْبُن َعِطيََّة. َوَزاَد الث ن
إ
َعَزْمَت عيََلَّ فََسْمًعا َوَطاعًَة فَا

يَْغَشاُه  َو�أْكَدِرَها،  الَْمنَاِزِل  ِب�أَشِد  الَْحامِكَ  ِلأنَّ  قَاَل:  لُْقَماُن؟  اَي  ِلَم   : يََرامُهْ اَل  ِبَصْوٍت  الَْماَلئَِكُة 

ْن �أْخَط�أ �أْخَط�أ َطرِيَق الَْجنَِّة. َوَمْن 
إ
ْن يَُعْن فَِبالَْحِرّيِ �أْن يَْنُجَو، َوا

إ
الَْمْظلُوُم ِمْن ُكِّ َماَكٍن، ا

نَْيا عىََل اْلآِخَرِة نََفْتُه  رَتِ ادلُّ نَْيا َذِلياًل فََذكِلَ َخرْيٌ ِمْن �أْن يَُكوَن ِفهيَا رَشِيًفا. َوَمْن َيْ يَُكْن يِف ادلُّ

نَْيا َواَل يُِصيُب اْلآِخَرَة. فََعِجَبِت الَْماَلئَِكُة ِمْن ُحْسِن َمنِْطِقِه، فَنَاَم نَْوَمًة فَ�أْعِطَي الِْحمْكََة  ادلُّ

َطُه لُْقَماُن  فَانْتََبَه يََتَكَُّم هِبَا. مُثَّ نُوِدَي َداُوُد بَْعَدُه فََقِبلَهَا- يَْعيِن الِْخاَلفََة- َولَْم يَْشرَتِْط َما اْشرَتَ

 S لُْقَماُن َواَكَن  َعْنُه.   ُ يَْعُفو اللَّ َذكِلَ  ٍة، ُكُّ  َمرَّ غرَْيَ  الَْخِطيئَِة  فَهََوى يِف   ،S

َف َعْنَك الَْباَلُء،  مْكَِتِه، فََقاَل هَلُ َداُوُد: ُطوَب كَلَ اَي لُْقَماُن! �أْعِطيَت الِْحمْكََة َوُصِ يَُواِزُرُه حِبِ

 S تََعاىَل لُْقَماُن ُ َ اللَّ َو�أْعِطَي َداُوُد الِْخاَلفََة َوابُْتيِلَ اِبلَْباَلِء َوالِْفْتنَِة. َوقَاَل قَتَاَدُة: َخريَّ

اَلُم َوُهَو اَنِئٌ فََذرَّ  ِة، فَ�أاَتُه ِجرْبِيُل عَلَْيِه السَّ ِة َوالِْحمْكَِة، فَاْختَاَر الِْحمْكََة عىََل النُُّبوَّ بنَْيَ النُُّبوَّ

َك  َ ِة َوقَْد َخريَّ َت الِْحمْكََة عىََل النُُّبوَّ : َكْيَف اْخرَتْ عَلَْيِه الِْحمْكََة فَ�أْصَبَح َوُهَو يَْنِطُق هِبَا، فَِقيَل هَلُ

يِن فَِخْفُت  َ ِة َعْزَمًة لََرَجْوُت ِفهيَا الَْعْوَن ِمنُْه، َولَِكنَُّه َخريَّ يَلَّ اِبلنُُّبوَّ إ
َُّه لَْو �أْرَسَل ا ن

إ
َُّك؟ فََقاَل: ا َرب

. ]تفسري القرطيب)60-59/14([. يَلَّ إ
ِة، فاََكنَِت الِْحمْكَُة �أَحبَّ ا �أْن �أْضُعَف َعِن النُُّبوَّ

قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

 واختلف املفسون، هل اكن لُْقَماُن S نبيا، �أو عبدا صاحلا؟ وهللا تعاىل مل 

آاته احلمكة، وذكر بعض ما يدل عىل حمكته يف وعظه البنه، فذكر �أصول  ال �أنه � يذكر عنه اإ

احلمكة وقواعدها الكبار. ]تيسري الكرمي الرمحن)648([.

َعن قَتَاَدة - I -  يِف  قَول  اهلل تََعاىَل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  رب قَاَل: 

لَْيِه. ]ادلر املنثور)511/6([.
إ
سالم َومل يكن نَبيا َومل يُوح ا

إ
الِْفْقه يِف اال
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وَعن قَتَاَدة - I -: قَاَل: خري هللا تََعاىَل لُْقَماُن S بنَي الِْحمْكَة والنبّوة فَاْختَاَر 

الِْحمْكَة عىل النبّوة فَ�أاَتُه ِجرْبِيل S َوُهَو اَنِئ فذر عَلَْيِه الِْحمْكَة فاصبح يْنطق هبَا فَقيل 

يَلّ ابلنبّوة َعزَمة  إ
ت الِْحمْكَة عىل النبّوة َوقد خريك َربك فََقاَل: لَو �أنه �أرسل ا : َكيَف اْخرَتْ هَلُ

لرجوت ِفهيَا الَْفْوز ِمنُْه ولكنت �أْرُجو �أن �أقوم هبَا َولكنه خريين فَخفت �أن �أْضَعف َعن النبّوة 

يلَّ َو�أخرج اْبن �أيب َحامِت َعن وهب بن ُمنَّبه -I - َعنُه �أنه سُسِئَل  فاََكنَت الِْحمْكَة �أحب اإ

لَْيِه َواَكَن رجال َصاحلا. ]ادلر املنثور)511/6([.
إ
�أاَكَن لُْقَماُن S نَبيا قَاَل: اَل . مل يُوح ا

وزع وهب �أّن هللا خرّيه بني النبوة واحلمكة فاختار احلمكة فلام وقع داود ابخلطيئة 

]البدء  زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  رب.  تََعاىَل:  اهلل  قَاَل    S لُْقَماُن  يقنط  جعل 

والتارخي )102/3([.

قال العالمة العثميني – رمحه الّل تعاىل -:

آاته هللا احلمكة بال شك، كام  قَاَل اهلل تََعاىَل: زب ٱ  ٻ  ٻ   � S لُْقَماُن

ٻ   پ  رب لكن هل صح هللا ب�أنه نيب؟ وهل ذكر هللا هل �أقوامًا؟ ال، واخلرض كذكل، 

آاته هللا علامً ال يعلمه موىس؛ ليبني ملوىس �أن قوهل: ال �أعمل �أحدًا يف الأرض �أعمل مين، �أو  �

 D نسان �أن يعرف قدر نفسه فيه، فهي�أ هللا هل اخلرض؛ واخلرض �أعلمه هللا ينبغي لالإ

مبا اسستقبل مبا قص هللا علينا وليس بنيب، فاذلي يظهر �أن لُْقَماُن S ليس نبيًا، و�أن 

اخلرض ليس نبيًا...]لقاء الباب املفتوح)الرشيط)162(السؤال)19([.

قال �أبو السعود العامدي – رمحه الّل تعاىل -:

رشاد العقل السلمي )71/7([. ًا. ]اإ َّه اكَن حكاميً ومل يُكْن نبيِّ  وامجلهوُر عىل �أن

قلت: الصحيح قول مجهور العلامء �أنه ويل من �أولياء هللا نطق ابحلمكة ووفقه هللا 
وسدده وليس هو بنيب عىل القول الراحج لعدم دالةل القر�آن عىل نبوته ولأن هللا ملا ذكر 

ال حبجة واحضة بعيدة عن التخمني  ليه وهذا الأمر ال نثبته اإ قصته مل يبني لنا �أنه �أوىح اإ

والظنون وهللا املسستعان.
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المبحث الثامن

L أيهما أفضل الصديق أم لقمان 

قال اذلهيب  – رمحه الّل تعاىل -:

: َما تَُقْوُل؟ �أبُو بَْكٍر �أفَْضُل �أْو لُْقَماُن؟  : َس�ألُْت الِفْراَييِبَّ ُد بُن َعْبِد هللِا الِعْجيِلُّ قَاَل �أمْحَ

الَّ ِمنَْك، �أبُو بَْكٍر �أفَْضُل ِمْن لُْقَماُن S. ]السري )117/10([.
إ
ْعُت َهَذا ا فََقاَل: َما مَسِ
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المبحث التاسع

لقمان الحكيم غير لقمان عاد

قلت: �أشار التارخي �أن لقامن عاد مل يكن لقامن بين اإرسائيل.
و�أيضًا: لقامن احلكمي اكن �أسود نوبيًا ولقامن عاد مل يكن �أسود وهو ميين من قوم عاد 

حبرضموت المين.

بني  اختالف  عىل  مؤمنًا  يكن  مل  عاد  ولقامن  مؤمنا  اإرسائيل اكن  بين  لقامن  و�أيضًا: 

�أحصاب التوارخي.

و�أيضًا: لقامن بين اإرسائيل اكن فقريًا ولقامن عاد اكن من ملوك المين ومن مياسريها.

و�أيضًا: لقامن عاد اكن �أحصاب نسور ولقامن بين اإرسائيل مل يكن �أحصاب نسور.

و�أيضًا اكن لقامن بين اإرسائيل حكاميً راحج العقل ومل يكن لقامن عاد عىل هذه احلاةل.

و�أيضًا: لقامن بين اإرسائيل مل يذكر امخلر ورشهبا ولقامن عاد اكن مولعًا هبا.

و�أيضًا: هذه �أسامء يسمي هبا الناس فال شك من التغاير بيهنم وليسا يشء واحد وهللا 

املسستعان.

آة الزمان: قصة لقامن بن عاد صاحب النسور. قد ذكران �أنه اكن يف  قال صاحب مر�

الوفد اذلين خرجوا اإىل مكة ليستسقوا لقوهمم، وس�أل هللا طول العمر، ف�أعطاه معر سسبعة 

ذا مات �أخذ غريه، فمل يبق غري واحد.  �أنس، اكن ي�أخذ الفرخ من البيضة حني يرج، فاإ

الَّ معر هذا النَس. فقال لقامن: هذا لَُبد، واللبد  قال هل ابن �أخيه: اي ع، مل يبق من معرك اإ



22

ا انقىض معر النس مات. هر. فلمَّ بلساهنم ادلَّ

وقال: لقامن هذا هو الأكرب، وهو ابن عاد بن عاداي من بقيَّة عاد الأوىل، وهو صاحب 

النسور، بعثته عاد مع الوفد اإىل احلرم يستسقون فدعوا وس�أل هو البقاء، واختار معر 

سسبعة �أنس كام هكل نس �أخذ ماكنه �آخر، ي�أخذ النس وهو فرخ فريبيه اإىل �أن ميوت، 

فعاش �ألفني و�أربع مئة ونيًفا ومخسني سسنة. ]�أعامر الأعيان)ص129([.

قلت: وقد اختلف الناس يف معر النس، وعامهتم عىل �أنه يعيش مخس مئة سسنة، 
فعىل هذا قد عاش لقامن ثالثة �ألآف ومخس مئة سسنة، ومل يبلغ هذا العمر �أحد من بين 

آدم. �

نه عاش ثالثة �ألآف ومثان مئة سسَنة؛ لأنه اكن هل قبل �أن ي�أخذ النسور ثالث  وقيل: اإ

مئة سسنة. وملّا وقع لبد قال هل لقامن: اهنض فمل يقدر ومات، مفات لقامن. وقد ذكره اجلوهري 

يف حرف ادلال، فقال: ولبد �آخر نسور لقامن. قال: وتزع العرب �أّن لقامن هو اذلي بعثته 

عاد يف وفدها اإىل احلرم يستسقي لها، فلّما �أهلكوا ُخرّيِ لقامن بني بقاء سسبع بعرات مُسر، 

من �أظٍب ُعْفر، يف جبل َوْعر، ال ميسها القطر، �أو بقاء سسبعة �أنس، لكام هكل نس خلف 

بعده نس، فاختار النسور، واكن �آخر نسوره يسمى لَُبًدا، وقد ذكرته الشعراء قال النابغة: 

احمتلوا �أهلها  و�أحضى  خالًء  لَُبِد...�أحَضْت  عىل  �أخىن  اذلي  علهيا  �أخىن 

قصة جرت للقامن ذكر هشام بن الكيب عن �أبيه قال: اكن لقامن مغرًى حبّبِ النّساء، 

ج صغرية مل تعرف الرجال، فنقر لها مغاًرا يف جبل، وجعل  واكن يزتوج املر�أة فتخونه، فزتوَّ

آها فوقعت يف قلبه،  ذا نزل �أزالها، مفرَّ هبا رجل من العاملقة فر� لهيا فهيا، فاإ هل سالسل يصعد اإ

ف�أخرب قومه وقال لأههل: ال بدَّ يل مهنا، فقالوا: ويك وكيف تصنع؟ فقال: امجعوا سسيوفمك 

وها حزمًة مث �أودعوها عنده، ففعلوا وجاؤوا اإىل لقامن فقالوا:  مث اجعلوين يف وسطها وشدُّ

نريد �أن نسافر، وحنن نسستودعك سسيوفنا حت نرجع. ف�أطلَع السسيوف اإىل املغارة واكنوا قد 
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ذا جاء  جل و�أىت اجلارية، واإ ذا نزل خرج الرَّ ليه، فاكن لقامن اإ واعدوه يوًما بعينه يرجعون اإ

ا اكن يف بعض الأايم  لقامن عاد اإىل ماكنه. وجاء امليعاد جفاء القوم و�أخذوا السسيوف، فلمَّ

انم لقامن عىل ظهره فر�أى يف سقف املغارة خنامة، فقال للجارية: من تنخم هذه؟ قالت: 

�أان، قال: فتنخمي، فتنخمت فمل تصْل اإىل السقف، ففطن وقال: من السسيوف ُدهيت، 

فلقيته  القوم،  يطلب  مغضًبا  واحندر  قطًعا،  فتقطعت  اجلبل  ذروة  من  ابجلارية  رىم  مث 

ابنٌة هل يقال لها: حصر، فقالت: ما يل �أراك اي �أبة مغضًبا؟ فقال: و�أنت �أيًضا من النساء، 

آة الزمان يف وفيات  ال ذنب حصر، فذهبت مثاًل. ]مر� فرضهبا فقتلها فقالت العرب: ما �أذنبت اإ

الأعيان)355/1([.

مْحرَي)ص414-79(  ملوك  يف  التيجان   )34  /3( والتارخي  البدء  راجع:  ]للمزيد 

املعارف)626/1( املنتظم يف اترخي امللوك والأمم)254/1( واترخي الطربي)223/1([.
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الفصل الثاني

S بيان تفسير وصاياه من سورة لقمان 

المبحث األول

 ذكر قصة لقمان S في القرآن

ڀ    ڀ       پ   پپ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تََعاىَل:  اهلل  قَاَل   

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ڀٺ   ڀ    

ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

ہ   ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ      ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   

ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې  ې   ى  ى  

ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  

ىئ    ی  ی  ی      یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  

خت  متىت  يت      جث        مث  ىث  يث    حج   رب  ]لقامن : 19-12[ .
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المبحث الثاني

ذكر معناها اإلجمالي

قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

هذه الوصااي، اليت وىص هبا لُْقَماُن S البنه، جتمع �أهمات احلمك، وتسستلزم ما مل 

ن اكنت هنيا. ىل تركها اإ ن اكنت �أمرا، واإ يذكر مهنا، وك وصية يقرن هبا ما يدعو اإىل فعلها، اإ

وهذا يدل عىل ما ذكران يف تفسري احلمكة، �أهنا العمل ابلأحاكم، وِحمَكِها ومناسسباهتا، 

ف�أمره ب�أصل ادلين، وهو التوحيد، وهناه عن الرشك، وبنيَّ هل املوجب لرتكه، و�أمره برب 

الوادلين، وبني هل السبب املوجب لربهام، و�أمره بشكره وشكرهام، مث احرتز ب�أن حمل برهام 

ن اكن ال  لهيام، واإ وامتثال �أوامرهام، ما مل ي�أمرا مبعصية، ومع ذكل فال يعقهام، بل يسن اإ

يغادر  و�أنه ال  عليه،  القدوم  فه  و�أمره مبراقبة هللا، وخوَّ ذا جاهداه عىل الرشك.  اإ يطيعهام 

ال �أىت هبا. صغرية وال كبرية من اخلري والرش، اإ

وهناه عن التكرب، و�أمره ابلتواضع، وهناه عن البطر والأرش، واملرح، و�أمره ابلسكون 

يف احلراكت والأصوات، وهناه عن ضد ذكل.

قامة الصالة، وابلصرب الذلين يسهل  و�أمره ابلأمر ابملعروف، والهن�ي عن املنكر، واإ

هبام ك �أمر، كام قال تعاىل حفقيق مبن �أوىص هبذه الوصااي، �أن يكون خمصوصا ابحلمكة، 

مشهورا هبا. ولهذا من منة هللا عليه وعىل سائر عباده، �أن قص علهيم من حمكته، ما يكون 

هلم به �أسوة حسسنة. ]تيسري الكرمي الرمحن )649([.

هذه وصية حكمي البنه، فه�ي نصيحة مرب�أة من العيب، وصاحهبا قد �أويت احلمكة اليت 
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من �أوتهيا فقد �أويت خريًا كثريًا، ويه جتمع �أهمات احلمك، وتسستلزم ما مل يذكر مهنا، وك 

ىل تركها  ن اكنت �أمرًا، واإ وصية من وصااي هذا احلكمي البنه يقرن هبا ما يدعو اإىل فعلها اإ

ن اكنت هنيًا، وهذا يدل عىل �أن احلمكة يه: العمل ابلأحاكم، وحمكها، ومناسبهتا، ووضع  اإ

الأشسياء مواضعها.

ومن فضل هللا عىل عباده ومنّته �أن قصَّ علهيم هذه احِلمَك حت يعملوا هبا ويكتسسبوها 

بفضهل تعاىل، وهذا احلكمي �أمر ابنه ب�أصل ادلين وهو التوحيد، وهناه عن الرشك ابهلل، 

وبني هل املوجب لرتكه، و�أمره برّب الوادلين، وبني هل السبب املوجب لرّبهام، و�أمره بشكر 

هللا وشكرهام، مث احرتز ب�أن حمّل بّرهام وامتثال �أوامرهام ما مل ي�أمرا مبعصية، ومع ذكل فال 

 - D - ذا جاهداه عىل الرشك، و�أمره مبراقبة هللا لهيام، و�أن ال يطيعهام اإ يعقّهام بل ُيسن اإ

ال �أىت هبا، فصّور  وخوفه القدوم عليه، و�أنه تعاىل ال يغادر صغريًة وال كبريًة من اخلري والرش اإ

حاطته تصويرًا يرتعش هل الوجدان البرشي، و�أوصاه  هل عظمة عمل هللا، ودقّة مشوهل، واإ

ابلأمر ابملعروف والهن�ي عن املنكر بعد ما �أمره بتمكيل نفسه بفعل اخلري وترك الرش، حت 

ذا �أمر وهن�ى،  يصل الكامل لغريه بعد كامل نفسه، وملا عمل هذا احلكمي �أنه البد �أن يُبتىل اإ

و�أّن يف الأمر والهن�ي مشقَّة عىل النفوس �أمره ابلصرب عىل ما يصل هل من املشقة والأذى؛ 

نه البد و�أن يواجه املتاعب اليت يواهجها صاحب العقيدة الصحيحة، وبنّي هل �أن ذكل  فاإ

ال �أهل العزائ ؛ فاإن الأمر ابملعروف  من الأمور اليت يعزم علهيا، وهيمّت هبا، وال يقف لها اإ

قامة الصرب يسهل هللا بذكل ك �أمٍر عسري ، كام  قَاَل اهلل تََعاىَل:  والهن�ي عن املنكر، واإ

زب ۓ  ۓ  ڭڭ رب.

ابنه  وصية  عن  احلكمي  هذا  يغفل  مل  السابقة  احلمك  جبميع  الأمر  من  لكه  ومع ذكل 

ابلآداب السامية، فهناه عن التكرب، و�أمره ابلتواضع، وهناه عن البطر والأرش واملرح، و�أمره 

ابلسكون يف احلراكت والأصوات، وهناه عن ضد ذكل حت ال يتطاول عىل الناس فيفسد 

ابلقدوة ما يصلح الالكم.
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حفقيٌق مبن �أوىص هبذه الوصااي، وهذا السلوك احلكمي �أن يكون خمصوصًا ابحلمكة، 

خالٍص ورغبًة فامي عند هللا - �أن  مشهورًا هبا، وحقيٌق مبن الزتم هذه الوصااي - بصدٍق واإ

يُؤتيه احلمكة، ويوفقه للصواب يف القول والعمل. ]مقومات ادلاعية الناحج )59([.
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المبحث الثالث

 من هداية اآليات

1 - مشروعية وصية الوالد البنه بما ينفعه في الدنيا واآلخرة:
قال العالمة السعدي رمحه هللا تعاىل -: 

زب ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  
ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  رب ]التحرمي:6[ �أي: اي من 
منَّ هللا علهيم ابالإميان، قوموا بلوازمه ورشوطه. فـ زب    ۋ  ۋ   ۅ   ۅ رب  موصوفة 

لزاهما �أمر هللا، والقيام ب�أمره امتثاال وهنيه اجتنااًب،  هبذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس ابإ

وتعلميهم،  بت�أديهبم  الأهل ]والأوالد[،  العذاب، ووقاية  والتوبة عام يسخط هللا ويوجب 

ذا قام مبا �أمر هللا به يف نفسه، وفامي يدخل  ال اإ جبارمه عىل �أمر هللا، فال يسمل العبد اإ واإ

الكرمي  ]تيسري  الزوجات والأوالد وغريمه ممن هو حتت واليته وترصفه.  حتت واليته من 

الرمحن)874([.

ـ الّصِ يف  الآداِب  عــىل  بَنيَك  ــّرِْض  ــ َغِر( كامي تقرَّ هبم عيناك يف الِكرَبِ...َح ـَغِر )الصَّ

ــا ــه ــُع جتــم الآداِب  مـــثـــُل  احَلَجِر...واإمنــــــــا  يف  اكلنقِش  با  الّصِ َعنفوان  يف 

َذَخـــائـــرهـــا ــو  ــمن ت ــيت  ــ ال الـــكـــنـــوُز  ــرَيِ...يَه  ــِغـ الـ ــادُث  ــ ــ ح ــهيــا  ــل ع ــاُف  ــ يـ وال 

قـــدٌم بـــه  ــْت  ــ ــ َّ زَل اإَذا  الأديــــــَب  ِر...اإن  ُ ــسُّ ــ وال ادليــبــاِج  ــُرِش  ــ ُف اإىل  ـــوي  هَيْ

قالت احلكامء: من �أدَّب ودله صغريًا رّس به كبريًا.
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وقالوا: �أطبع الطني ما اكن رطبا، و�أمعر العود ما اكن دلان.

وقالوا: من �أّدب ودله مّغ حاسده.

وقال ابن عباس- L -: من مل جيلس يف الصغر حيث يكره، مل جيلس يف الكرب 

حيث يب. ]العقد الفريد)271/2([.

وعن عكرمة رمحه هللا تعاىل -:  قال: اكن ابن عباس - L - جيعل يف رجيل 

نن. ]احللية )17/2([. آن والسُّ الكبل ويعلمين القر�

* وقال بعضهم: ]املنتظم)133/12([.
اعتدلت قومهتا  ذا  اإ الغصون  ن  اخلشب...اإ قومته  ذا  اإ يلني  وال 

همل يف  الأحداث  الأدب  ينفع  الأدب...قد  الشيبة  ذي  يف  ينفع  وليس 

ذا عرف ميينه من شامهل.  * وعن ابن معر- L - قال:  اكن يُعملَّ الصيب الصالة اإ
]موسوعة ابن �أيب ادلنيا)73/8([.

نك مسوؤل عنه،  * وقال �أيًضا - I - لرجل:  اي هذا �أحسن �أدب ابنك؛ فاإ
وهو مسؤل عن بّرِك. ]موسوعة ابن �أيب ادلنيا)78/8([.

* وعن الربيع بنت معوذ - J - قالت:  �أرسل النيب -  - غداة 
عاشوراء اإىل قرى الأنصار: من �أصبح مفطًرا فليمت بقية يومه، ومن �أصبح صامئًا فليصم، 

ذا بك �أحدمه عىل  قالت: فكنا نصومه بعُد، ونَُصّوِم صبياننا، ونعل هلم اللعبة من العهن، فاإ

الطعام �أعطيناه ذاك حت يكون عند االإفطار. ]البخاري)1960(، مسمل)1136([.

ُه عىل  * وعن سفيان الثوري رمحه هللا تعاىل -: قال:  ينبغي للرجل �أن يُكِرَه َودَلَ
نه مسؤول عنه. ]السري )699/2([. العمل، فاإ

وعن عروة بن الزبري  رمحه هللا تعاىل -: �أنه اكن يقول لبنيه:  �أي بيَنَّ هلموا فتعلموا 
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ين كنت صغريا ال يُنظر اإيل، فلام �أدركت من السن  نمك توشكوا �أن تكونوا كبار قوم، واإ فاإ

ما �أدركت جعل الناس يس�ألوين، وما �أشد عىل امرئ �أن يُس�أل عن يشء من �أمر دينه 

فيجههل. ]موسوعة ابن �أيب ادلنيا)133/8([.

وعن عبد هللا بن عيىس رمحه هللا تعاىل - قال:  ال تزال هذه الأمة خبري ما تعمل ودلاهُنا 

آن. ]موسوعة ابن �أيب ادلنيا )75/8([. القر�

2 -البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك ألنه ظلم يحبط األعمال:
�أهل  اإىل حنو  النيّّب  معاذا  عن ابن عّباس- L- قال: ملّا بعث 

ىل �أن يوّحدوا  نّك تقدم عىل قوم من �أهل الكتاب فليكن �أّول ما تدعومه اإ المين، قال هل: اإ

ذا عرفوا ذكل ف�أخربمه �أّن الّل فرض علهيم مخس صلوات يف يوهمم وليلهتم،  الّل تعاىل، فاإ

ذا  ذا صلّوا ف�أخربمه �أّن الّل افرتض علهيم زاكة �أمواهلم تؤخذ من غنهّيم فرتّد عىل فقريمه، فاإ فاإ

�أقّروا بذكل خفذ مهنم وتوّق كرائ �أموال النّاس« ]البخاري)7372(، ومسمل)19([.

3 - وجوب الشكر هلل، وللوالدين، ووجوب برهما وصلتهما:
عن �أيب هريرة- I- قال: قال رسول الّل : »ال يشكر الّل من ال 

يشكر النّاس« ]ُسنن �أيب داود)4811( وحصحه العالمة الألباين رمحه هللا[.

 -D -يقول الّل« : قال: قال رسول الّل -I -عن �أيب هريرة

آدم محلتك عىل اخليل واالإبل وزّوجتك النّساء وجعلتك تربع وتر�أس،  يوم القيامة: ايبن �

ف�أين شكر ذكل؟«] مسمل )2968([.

4 - ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف:
من  رجاًل  علهيم  و�أّمر  رسيّة    النيّّب  بعث  قال:   -I عيّل-  عن 

�أن    النيّّب �أمر  �أليس قد  �أن يطيعوه، فغضب علهيم وقال:  الأنصار و�أمرمه 

تطيعوين؟ قالوا: بىل. قال: قد عزمت عليمك ملا مجعمت حطبًا و�أوقدمت انرًا مّث دخلمت فهيا. 
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جفمعوا حطبًا ف�أوقدوا انرًا، فلّما مّهوا ابدّلخول، فقاموا ينظر بعضهم اإىل بعض، فقال بعضهم: 

النّار  ذ مخدت  اإ فبيامن مه كذكل  �أفندخلها؟  النّار  فرارًا من    النيّّب  تبعنا  ناّم  اإ

ناّم  اإ �أبدًا،  مهنا  ما خرجوا  دخلوها  »لو  فقال:    للنيّّب  فذكر  غضبه،  وسكن 

الّطاعة يف املعروف« ]البخاري )7145( واللفظ هل. ومسمل)1840([.

عن عبد الّل بن معر-L- عن النيّّب  قال: الّسمع والّطاعة عىل 
مبعصية فال مسع وال طاعة«  �أمر  ذا  فاإ مبعصية،  يؤمر  مل  ما  وكره،  �أحّب  فامي  املسمل  املرء 

]البخاري)7144( واللفظ هل، ومسمل )1839([.

5 -وجوب اتباع سبيل المؤمنين الموحدين، وتحريم اتباع المبتدعين:

قال هللا تعاىل: زب ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  
تعاىل:  وقال   ، ]البقرة:137[  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  رب 

زبڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  رب ]النساء:115[ .

وقال تعاىل: زب ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  رب ]البقرة:13[.

6 - مراقبة اهلل تعالى في السر والعلن، وعدم االستخفاف بالحسنة 
والسيئة مهما قلَّت أو صغرت:

ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   زب   : تعاىل  هللا  قال 
ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ       ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ  

ڃ     چ  چ  چ  رب ]احلرش :19-18[ .
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ          ڤ   زب  تعاىل:  هللا  وقال 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    

ڍ  ڌ  رب]�آل معران :135[.
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قال الغزايّل  : اعمل �أّن الّصغرية تكرب ب�أسسباب فهيا االإصار واملواظبة: وكذكل 

قيل: ال صغرية مع اإصار، وال كبرية مع اسستغفار. ]الأحياء)4/ 34([.

7 – وجوب األمر بإقامة الصالة بأركانها وواجباتها واالطمئنان فيها:
قال هللا تعاىل:زب ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ  

براهمي :41-40[. ەئ  ەئ  وئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  رب ]اإ
قال هللا تعاىل : زب ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  رب ]مرمي :31-30[.

زب ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    : تعاىل  قال هللا 

ڃ  ڃ  چ   چچ   چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  رب]مرمي :56-55[.
قال هللا تعاىل : زب ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈٴۇ  

ۋ  ۋ      ۅ  رب ]طه :132[.

8 - وجوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللطف حسب استطاعته:
ڀ   ڀ     ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   زب  تعاىل:  هللا  قال 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  رب  ]النساء :114[.

عن حذيفة بن الامين- L عن النيّّب  قال: »واذّلي نفيس بيده 

مّث  منه  عقااب  عليمك  يبعث  �أن  الّل  ليوشكّن  �أو  املنكر،  عن  ولتهنوّن  ابملعروف،  لت�أمرّن 

تدعونه فال يسستجاب لمك«]ُسنن الرتمذي)2169( وحصحه الألباين[.

عن �أيب سعيد اخلدري I قال: قال -  -: » َمن ر�أى منمك منكًرا 

 . ميان« 
إ
اال �أضعف  فبقلبه، وذكل  يسستطع  فاإن مل  فبلسانه،  يَسسَتطع  مل  فاإن  بيده،  فليَغريه 

]مسمل)49([.
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9 - الصبر على ما يلحق اآلمر والناهي ِمن أذى، وأنه ِمن عزم األمور:
ٴۇ      ۋ  ۋ   ۈ  ۈ   زب ۆ   تعاىل:  هللا  قال 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ   رب]�آل معران :186[.

تعاىل:زب ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ     قال هللا 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ      ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  رب

] الشورى :43-40[.

وقال تعاىل:زب ائ  ائ ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  یجئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مبرب 
] الأحقاف:35[.

10 - تحريم التكبر واالختيال في المشي:

قال اهلل تعاىل: زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  

ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ               ٹ  رب] الفرقان:35[.
وقال اهلل تعاىل -: زب ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ   رب ] اجلاثية:8-7[.

عن �أيب هريرة- I- قال: قال رسول الّل : »احتّجت النّار واجلنّة 

فقالت هذه: يدخلين اجلّبارون واملتكرّبون. وقالت هذه: يدخلين الّضعفاء واملساكني. فقال 

الّل D لهذه: »�أنت عذايب �أعّذب بك من �أشاء « ، وقال لهذه » �أنت رمحيت �أرمح 

بك من �أشاء«. وللّك واحدة منكام ملؤها« . ]البخاري)7449(، ومسمل )2846( واللفظ هل[ .
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11 - االعتدال يف امل�سي مطلوب، فال ُي�سرع وال ُيبطىء:
�أّن رسول الّل  قال: » بيامن رجل يتبخرت.   -I -أيب هريرة� عن 

مييش يف برديه قد �أجعبته نفسه خفسف الّل به الأرض. فهو يتجلجل فهيا اإىل يوم القيامة«  

]البخاري)5789(، ومسمل )2088( واللفظ هل [.

12 - عدم رفع ال�سوت زيادة عن احلاجة، الأنه ِمن عادة احلمري:
قال هللا تعاىل: زب ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  رب
] احلجرات  :5-4[.

وقال هللا تعاىل: زب ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث مث  ىث  

يث    حج   رب] لقامن :19[.

  أيب عبد هللا اجلديل يقول س�ألت عائشة عن خلق رسول هللا� عن 

فقالت : مل يكن فاحشا وال متفحشستا وال خصااب يف الأسواق وال جيزي ابلسيئة السيئة 

ولكن يعفو ويصفح. ]الرتمذي)2016( وحصحه الألباين[.

 ،  -  L- الَعاِص  ْبِن  ِرو  مَعْ ْبَن   ِ اللَّ َعْبَد  لَِقيُت  قَاَل:  يََساٍر،  ْبِن  َعَطاِء  وعن 

َُّه  ن
إ
ِ ا َ يِف التَّْوَراِة؟ قَاَل: �أَجْل، َواللَّ ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ يِن َعْن ِصَفِة َرُسوِل اللَّ ُقلُْت: �أْخرِبْ

آِن: زب ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   لََمْوُصوٌف يِف التَّْوَراِة ِبَبْعِض ِصَفِتِه يِف الُقْر�

َ لَيَْس ِبَفظٍّ َواَل  يِّنَي، �أنَْت َعْبِدي َوَرُسويِل، مَسَّْيُتَك املَتَوّكِ ّمِ ٺ  ٿ  رب َوِحْرًزا ِلْلأ
ئََة، َولَِكْن يَْعُفو َويَْغِفُر، َولَْن يَْقِبَضُه  ِّ ي ئَِة السَّ ِّ ي غَِليظٍ، َواَل خَسَّاٍب يِف الأْسَواِق، َواَل يَْدفَُع اِبلسَّ

آَذااًن مُصًّا،  ًيا، َو� ، َويَْفتَُح هِبَا �أْعُينًا مُعْ ُ الَّ اللَّ
إ
هَلَ ا

إ
َ الَعْوَجاَء، ِب�أْن يَُقولُوا: اَل ا ُ َحتَّ يُِقمَي ِبِه امِلةلَّ اللَّ

َوُقلُواًب غُلًْفا « ]البخاري)2125([.
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المبحث الرابع

 تفسير اآليات من سورة لقمان وذكر فوائدها

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پپ  پ   تََعاىَل:  اهلل  َقاَل  االآية االأوىل:  
ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  رب  ]لقامن: 12[ .

شرح المفردات:
* زب ٱ رب : جاءت للتحقيق. 

.S زب ٻ  ٻ رب  : �أي �أعطينا ووهبنا و�أنعمنا عىل لُْقَماُن *
التدبر  وُحسن  الأمور  والتوفيق يف  والسداد  والفهم  الفقه  �أي   : زب ٻ رب   *

واالإدراك وبعد النظر وسعة العقل.

عطائه كل احلمكة * زب ٻ  پ پپ رب : �أي اعرتف بنعمة هللا عليك ابإ
* زب پ  ڀ    رب : �أي ومن يعرتف بنعمة هللا تعاىل عليه 

بتحقيق الاعرتاف  نفسه  ليكرم  يعرتف  منا  فاإ �أي   : زب ڀ   ڀ    ڀٺ رب   *
ابملنعم والنعم لأنه سزييده فيكون هذا جزاؤه يف ادلنيا والأخرة حبصول الزايدة هل من الرب 

.

* زب ٺ  ٺ رب: �أي ومن حجد املنعم ومل يعرتف هل هبذه النعم ويردها ملن اكنت منه.
* زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ رب : هو الغين، اذلي هل الغىن التام املطلق، من مجيع 

الوجوه، امحليد يف �أقواهل و�أفعاهل و�أوصافه.
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التفسير:
نبوة.  الالكم من غري  والصواب من  والفقه  العقل  �أوتهيا  اليت  وقال جماهد: احلمكة   

]التنوير)528/19([.

قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

العمل  ويه  ابحلمكة،   ،S لُْقَماُن  الفاضل  عبده  عىل  امتنانه  عن  تعاىل  يرب 

]ابحلق[ عىل وهجه وحمكته، فه�ي العمل ابلأحاكم، ومعرفة ما فهيا من الأرسار واالإحاكم، 

فقد يكون االإنسان عاملًا، وال يكون حكاميً.

النافع،  للعمل، بل وللعمل، ولهذا فست احلمكة ابلعمل  و�أما احلمكة، فه�ي مسستلزمة 

والعمل الصاحل.

ليبارك هل فيه،  �أعطاه،  �أن يشكره عىل ما  �أمره  �أعطاه هللا هذه املنة العظمية،  وملا 

ولزييده من فضهل، و�أخربه �أن شكر الشاكرين، يعود نفعه علهيم، و�أن من كفر فمل يشكر 

هللا، عاد وابل ذكل عليه. وهللا غين عنه محيد فامي يقدره ويقضيه، عىل من خالف �أمره، 

فغناه تعاىل، من لوازم ذاته، وكونه محيدا يف صفات كامهل، محيدا يف مجيل صنعه، من لوازم 

ذاته، وك واحد من الوصفني، صفة كامل، واجامتع �أحدهام اإىل الآخر، زايدة كامل اإىل 

كامل. ]تيسري الكرمي الرمحن )648([. 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   زب  تََعاىَل:  اهلل  وقول  الثانية:  االآية 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  رب  ]لقامن: 13[ .

شرح المفردات:
• زب   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ رب   : واذكر اي محمد حني قال لُْقَماُن S لودله وهو 	

يعظه: وهو يعلمه ويرشده ويوفه ويرغبه.
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• زب   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  رب  : ايودلي ال جتعل هلل ندًا وال شبهيًا وال مثياًل يف ربوبته 	

و�ألوهيته و�أسامئه وصفاته.

• ن الندية هلل وجعل هل كفوًا �أو رشياكً فامي 	 زب   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ رب  : اإ

هو من خصائصه تعاىل فهذا من �أعظم الظمل و�أقبح الآاثم و�أسواء الأفعال.

التفسير:
قال العالمة اجلزائري – رمحه الّل تعاىل -:

 وقول اهلل تعاىل: زب ٹ  ٹ   ٹ     رب �أي واذكر اي رسولنا لهؤالء املرشكني قول 

لُْقَماُن S البنه و�أخص الناس به وهو يهناه عن الرشك اذلي هنيتمك �أان عنه فغضبمت 

و�أصرمت عليه عنادًا وماكبرة فقال هل: مبا �أخرب به تعاىل عنه يف قول اهلل تعاىل: زب ٹ  

ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ     رب �أي ي�أمره ويهناه مرغبًا هل يف اخلري مرهبا هل من الرش: 

زب    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     رب �أي يف عبادته �أحدا. وعلل لهنيه ليكون �أوقع يف نفسه فقال: 

زب   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ رب  والظمل هو وضع اليشء يف غري موضعه ويرتتب عليه 

ذ العبادة حق هللا عىل  الفساد واخلسان الكبري، وعبادة غري هللا وضع لها يف غري موضعها اإ

عباده مقابل خلقهم ورزقهم والكءهتم يف حياهتم وحفظهم. ]�أيس التفاسري)205-204/4([.

وقال العالمة  السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

ى  زب   ڦ  ڄ    ڄ  ڄ رب  ووجه كونه عظاميً، �أنه ال �أفظع و�أبشع ممن َسوَّ

ى اذلي ال ميكل من الأمر شيئا، مبن هل الأمر لكه،  اخمللوق من تراب، مباكل الرقاب، وسوَّ

ى من  ى الناقص الفقري من مجيع الوجوه، ابلرب الاكمل الغين من مجيع الوجوه، وسوَّ وسوَّ

مل ينعم مبثقال ذرة ]من النعم[ ابذلي ما ابخللق من نعمة يف ديهنم، ودنيامه و�أخرامه، وقلوهبم، 

ال هو، فهل �أعظم من هذا الظمل يشء؟؟! . ال منه، وال يرصف السوء اإ و�أبدًاهنم، اإ

الرشيفة،]جفعلها يف  بنفسه  لعبادته وتوحيده،فذهب  ممن خلقه هللا  �أعظم ظلامً  وهل 
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الكرمي  ]تيسري  كبريا.  ظلام  نفسه  فظمل  شيئا،  يسوى  ال  ملن  عابدة  جعلها  املراتب[  �أخس 

الرمحن)648([.

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     نََزلَْت:  ا  لَمَّ قَاَل:   -  I  - هللِا  َعْبِد  َعْن 

ُّنَا ال يَْظمِلُ نَْفَسُه؟ فََقاَل  اِب َرُسوِل هللِا  َوقَالُوا: �أي پرب  َشقَّ َذكِلَ عىََلَ �أحْصَ

ََّما ُهَو َكَ قَاَل لُْقَماُن S البِْنِه:  ن َرُسوُل هللِا : » لَيَْس ُهَو َكَ تَُظنُّوَن، اإ

زب    ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  رب« . ]مسمل)124([. 

قال القاض – رمحه الّل تعاىل -:

الظمل يف الكم العرب وضع اليشء يف غري موضعه، مث اسسُتعمل يف ك َعْسٍف، مفن 

َف يف فعهل، ووضع عبادته غري  آايته وعبد غريه فقد عدل عن احلق، وتعسَّ كفر ابهلل وحجد �

تلقيته قبل  ذا  اإ الّسقاء،  الأشسياء، ومنه قوهلم: ظلمت  موضعها، وكذكل يف غري ذكل من 

ذا حفرت غرْيَ موضع احلفر، وقوهلم: لزموا الطريق فمل يظلموه،  خراج َزبَده، وظلمُت الأرض اإ اإ

�أي: مل يعدلوا عنه اإىل غري طريق، فاإطالقه عىل الكفر والرشك كثري كام يف هاتني الآيتني.

والنظر الأوىل من محلهم لفظ الظمل عىل �أظهر معانيه و�أكرث اسستعامالته يف حممتالته، 

ن اكن ينطلق عىل الكفر وغريه لغًة ورشعًا، فُعرف اسستعامهل غالًبا، والأظهر من  نه واإ فاإ

مفهومه اإطالقه يف العسف والتعدي والعدول عن احلق يف غري الكفر، كام �أن لفظ الكفر 

ينطلق عىل معان من حجد النعم واحلقوق وسرتها، لكن جمرد اإطالقه وغالب شسيوعه عىل 

شفاقهم  ضد االإميان، فعىل هذا وقع فهم الصحابة ]M[ املراد ابلظمل، وت�أويلهم الآية واإ

ذ ]قد[ ورد دون قرينة وال بيان يرصفه عن �أظهر وجوهه اإىل بعض حممتالته،  من ذكل، اإ

كامل املعمل )418-417/1([. حت بني هلم النيب  مراد ربه مبا ذكر يف احلديث. ]اإ

زب ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   تعاىل:  اهلل  قال  الثالثة:  االآية 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ رب]لقامن: 14[ .
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شرح المفردات:
• زب ڃ  ڃ  ڃ رب : �أي عهدان و�ألزمنا ك ودل حق عليه لوادله الزم عليه.	

• زب    ڃ  چ    چ  چ  چ   رب: �أي محلته: �أمه يف بطهنا �أي ضعفا عىل ضعف 	

وشدة عىل شدة يف مقدار امحلل و�أدىن محل سستة �أشهر و�أعاله ال يعمل به اإال هللا.

• زب    ڇ  ڇ  ڇ رب: �أي فطامة بعد عامني.	

• زب     ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   رب: �أي اعرتف ظاهرًا وابطنا يل و�أد حقي وحق 	

وادليك الذلين سبب وجودك يف ادلنيا هام ولهذا قرن هللا تعاىل سبب وجود الودل ابهلل 

تعاىل وبوادليه.

• ليه.	 ال اإ زبڌ  ڎ  رب: املصري �أي املرجع اإىل هللا تعاىل يوم القيامة و�أنه ال مرجع اإ

التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

ليه، وجعلناه وصية عنده، سنس�أهل   فقال اهلل: زب ڃ  ڃ   رب �أي: عهدان اإ

هل:زب    ڇ  ڍرب  وقلنا  زب    ڃرب  �أم ال؟فوصيناه  هبا، وهل حفظها  القيام  عن 

زب    ڌ    رب  بنعمي عىل معصييت.  تسستعني  و�أن ال  و�أداء حقويق،  بعبودييت،  ابلقيام 

كراهمام[ لهيام ابلقول اللني، والالكم اللطيف، والفعل امجليل، والتواضع هلام، ]واإ ابالإحسان اإ

لهيام من ك وجه، ابلقول والفعل. جالهلام، والقيام مبئونهتام واجتناب االإساءة اإ واإ

االإنسان  �أهيا  �أي: سرتجع  زبڌ  ڎ  رب  �أن  و�أخربانه  الوصية،  فوصيناه هبذه 

اإىل من وصاك، ولكفك هبذه احلقوق، فيس�أكل: هل مقت هبا، فيثيبك الثواب اجلزيل؟ �أم 

ضيعهتا، فيعاقبك العقاب الوبيل؟.

مث ذكر السبب املوجب لرب الوادلين يف الأم، فقال اهلل: زب    ڃ  ڃ  چ    چ  
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چ  چ    رب �أي: مشقة عىل مشقة، فال تزال تاليق املشاق، من حني يكون نطفة، من 

الومح، واملرض، والضعف، والثقل، وتغري احلال، مث وجع الوالدة، ذكل الوجع الشديد.

مث زب   ڇ  ڇ  ڇ  رب وهو مالزم حلضانة �أمه وكفالهتا ورضاعها، �أمفا يسن 

ليه بامتم  مبن حتمل عىل ودله هذه الشدائد، مع شدة احلب، �أن يؤكد عىل ودله، ويويص اإ

ليه؟. ]تيسري الكرمي الرمحن)648([. االإحسان اإ

االآية الرابعة: قال اهلل تعاىل: زب ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     

ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ رب ]لقامن: 15[ .

شرح المفردات:
• ن بذال معك اجلهد واملشقة للوصول اإىل ما ال يرض 	 زب ڈ  ڈ   رب: واإ

هللا تعاىل.

• زب    ژ  ژ  ڑ  ڑ    رب: �أن ترشك يب وجتعل يل ندًا ورشياكً وكفوًا.	

• زب    ک  ک   ک  ک  گ  رب: ما مل تعمل �أنه توحيد �أو مناقض هل.	

• زب   گ  گگ    رب: فال تذعن هلام وختضع هلام وتقبل مهنام حبجة �أهنام وادلاك.	

• اكان 	 ولو  هلام  واالإحسان  اخلري  بذل  مع  زب  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ     رب: 
لهيام يف ادلنيا و�أمورها مامل يالف التوحيد ولوازمه . اكفرين �أحسن اإ

• وليس 	 التائبني  املتقني  بسبيل  واقتد  اهتد  رب:  ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   زب  

املرصين عىل اذلنوب واخلطااي والسيئات.

• اإيّل مصريمك 	 فاإن  زب  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ ہ  ہرب: 
ومعادمك بعد مماتمك، ف�أخربمك جبميع ما كنمت يف ادلنيا تعملون من خري ورّش، مث �أجازيمك عىل 

�أعاملمك، احملسن منمك ابإحسانه وامليسء ابإساءته. ]جامع البيان)139/20([.
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التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

زب ڈ  ڈ   رب  �أي: اجهتد وادلاك زب    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  

لهيام، لأن حق هللا، مقدم عىل  گ  گگ   رب وال تظن �أن هذا داخل يف االإحسان اإ

حق ك �أحد، و »ال طاعة خمللوق، يف معصية اخلالق«

ن جاهداك عىل �أن ترشك يب ما ليس كل به عمل فعقهام«،بل قال اهلل:  ومل يقل:»واإ
زبگ  گگ    رب �أي: ابلرشك، و�أما برهام، فاسسمتر عليه، ولهذا قال اهلل: زبڳ  
لهيام ابملعروف، و�أما اتباعهام وهام حباةل الكفر  ڳ  ڳ  ڳڱ    رب �أي: حصبة اإحسان اإ
ومالئكته  ابهلل،  املؤمنون  ومه  زب   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻرب  تتبعهام.  فال  واملعايص، 

ليه. وكتبه، ورسهل، املستسلمون لرهبم، املنيبون اإ

دواعي  انذاب  اليت يه  اإىل هللا،  االإانبة  مسلكهم يف  �أن يسكل  سبيلهم،  واتباع 
راداته اإىل هللا، مث يتبعها سعي البدن، فامي يرض هللا، ويقرب منه. القلب واإ

زب  ۀ   ۀ   وغريه  واملنيب،  والعايص،  الطائع  زب    ڻ  ڻ     ڻ    رب 
ہ ہ  ہ رب فال يفى عىل هللا من �أعامهلم خافية. ]تيسري الكرمي الرمحن)649([.

االآية اخلام�سة: قال اهلل تعاىل: زب ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ رب 

]لقامن: 16[ .

شرح المفردات:
• ن يكن هناك �أدىن 	 زب ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ رب: ايبين �أنه اإ

وزن من جزء حبة 

• زب    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   رب: فتكون هذه احلبة ملقاة 	
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لهيا وال يعمل هبا. ما يف الساموات والرض ال يعبه لها وال تُرى وال ينظر اإ يف �أي ماكن اإ

• زب     ۈ   ۈ  ٴۇۋ    رب: فاإن هللا تعاىل يعمل هبا وسسي�أيت هبا يوم القيامة. 	

• اإن هللا لطيف ابسستخراج احلبة من موضعها 	 زب    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ رب: 
حيث اكنت خبري مبوضعها. ]جامع البيان)142/20([.

التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

زب ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ   رب. اليت يه �أصغر الأشسياء و�أحقرها، 

زب    ۓ  ڭ  ڭ رب. �أي يف وسطها زب    ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   رب يف �أي هجة 

من هجاهتام زب    ۈ   ۈ  ٴۇۋ    رب. لسعة علمه، ومتام خربته وكامل قدرته، ولهذا قال: زب    ۋ  

البواطن والأرسار،  �أي: لطف يف علمه وخربته، حت اطلع عىل  ۅ  ۅ  ۉ  رب . 

وخفااي القفار والبحار.

واملقصود من هذا، احلث عىل مراقبة هللا، والعمل بطاعته، همام �أمكن، والرتهيب 

. ]تيسري الكرمي الرمحن )648([. من معل القبيح، قَلَّ �أو َكرُثَ

االآية ال�ساد�سة: قال اهلل تعاىل: زب ې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  
ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ رب  ]لقامن: 17[.

شرح المفردات:
• عىل 	 الصالة  قامة  ابإ وتوجيه  الرمحة  ب�أسلوب  نداء  رب:  ې  ې  ې   زب 

حدودها وواجبهتا و�أراكهنا وُسنهنا و�أوقاهتا.

• زب    ې   ىرب: �أدع الناس اإىل فعل اخلري والطاعة وما ينفعهم يف ادلنيا والآخرة.	

• زب  ى  ائ  ائ      رب:حذر الناس و�أهنهم عن الرش والقبيح وما يرضمه يف ادلنيا والآخرة.	
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• زب     ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ    رب: احبس لسانك وقلبك وجوارحك عن ك ما يشق 	

عليك يف �أمر دينك ودنياك.

• ال الأقوايء.	 زب    ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    رب:اإن ذكل من شدة الأحوال اليت ال يملها اإ

التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

ې    زب     البدنية،  العبادات  �أكرب  لأهنا  وخصها  علهيا،  حثه  ېرب  ې  ې   زب 

ى  ى  ائ  ائرب وذكل يسستلزم العمل ابملعروف لي�أمر به، والعمل ابملنكر ليهن�ى عنه.

ال به، من الرفق، والصرب، وقد  والأمر مبا ال يمت الأمر ابملعروف، والهن�ي عن املنكر اإ

صح به يف قول اهلل تعاىل: زب  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ    رب ومن كونه فاعال ملا ي�أمر به، اكفًّا ملا 

يهن�ى عنه، فتضمن هذا، تمكيل نفسه بفعل اخلري وترك الرش، وتمكيل غريه بذكل، ب�أمره وهنيه.

ذا �أمر وهن�ى و�أن يف الأمر والهن�ي مشقة عىل النفوس،  وملا عمل �أنه ال بد �أن يبتىل اإ

�أمره ابلصرب عىل ذكل فقالاهلل : زب        ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئرب اذلي وعظ به 

لُْقَماُن S ابنه زب  ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ رب �أي: من الأمور اليت يعزم علهيا، وهيمت هبا، 

ال �أهل العزائ. ]تيسري الكرمي الرمحن)649([. وال يوفق لها اإ

االآية ال�سابعة: قال اهلل تعاىل: زب   ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یجئ  
حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب    رب  ]لقامن: 18[.

شرح المفردات:
• زب   ېئ  ېئ     ىئ  ىئ   رب: �أي ال تلوي عنقك عهنم كربًا واسستحقارًا هلم.	

• زب      ىئ    ی  ی  ی      یجئ   رب: ال يكن حاكل يف ادلنيا الكرب والاختيال والتطاول.	

• عىل 	 متكرب  ال يب ك  اإن هللا  زب      حئ  مئ  ىئ  يئ  جب حب  خب  مب    رب: 

اخللق صاحب خفر عىل غريه من الناس واسستحقار هلم وتنقص.
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التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

ا علهيم، وتعاظام. ً زب   ېئ  ېئ     ىئ  ىئرب �أي:ال تُِمهْلُ وتعبس بوهجك الناس، تكربُّ

زب      ىئ    ی  ی  ی      یجئ   رب �أي: بطرا، خفرا ابلنعم، انسسيا املنعم، معجبا بنفسك. 

بقوهل.  زب      خبرب  نفسه وهيئته وتعاظمه  زب    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خبرب يف 

]تيسري الكرمي الرمحن)649([.

االآية الثامنة: قال اهلل تعاىل: زب ىب  يب  جت   حت  خت  متىت  يت      جث        
مث  ىث  يث    حج   رب ]لقامن: 19[.

شرح المفردات:
• زب ىب  يب  جت       رب: اقتصد يف حاكل وممشاك فكن وسطًا ال ابملسف وال 	

البخل وال ابملامتوت وال العنيف.

• زب     حت  خت  متىت      رب: اقرص من صوتك وكن عداًل غري خصاب.	

• زب    يت      جث مث  ىث  يث    حج   رب: �أي �أقبح الأصوات صوت امحلار 	
مرتفعًا قبيحًا.

التفسير:
قال العالمة السعدي – رمحه الّل تعاىل -:

زب ىب  يب  جت       رب �أي: امش متواضعًا مسستكينًا، ال َميْشَ البطر والتكرب، وال 
ميش الامتوت.

زب     حت  خت  متىت رب �أداًب مع الناس ومع هللا،  زب  يت      جث مث   رب �أي 
�أفظعها و�أبشعها زب    ىث  يث    حج   رب فلو اكن يف رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة، 

ملا اختص بذكل امحلار، اذلي قد علمت خسسته وبالدته. ]تيسري الكرمي الرمحن)649([.
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الفصل الثالث

I وصاياه 

وقد جعلهتا مباحث ورتبهتا عىل هيئة �أبواب ويه: 

المبحث األول

 أهمية تربية األبناء

• ْرع. ]�أدب اجملالسة )104( ربيع 	 لُْقَماُن S: رضب الَْوادِل للَْودَل اَكلَْماِء للزَّ قَاَل 

الأبرار ونصوص الأخيار)411/1([.

• 	 ، ، اي بيَُنَّ وقال ابن عباس L: مازال لُْقَماُن S يعظ ابنه ويقول: اي بيَُنَّ

آة الزمان)187/2([. حت انفطرت مرارته وانصدع قلبه مفات. ]مر�

• يِل 	 يَْرَضَك  َولَْم  ِبَك  يُوِصيِن  فمََلْ  كَلَ  َرِضَييِن   َ اللَّ نَّ 
إ
ا اِلبِْنِه:   S لُْقَماُن  قَاَل 

فَ�أْوَصاَك يِب. ]التحرير والتنوير)172/22([.

• وقال لُْقَماُن S: لنئ يرضبك احلكمي فيؤذيك خري من �أن يدهنك اجلاهل 	

بدهن طيب. ]ربيع الأبرار)414/1([.
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 المبحث الثاني

 المرأة الصالحة

• �أِس يُِلنُي 	 ْهِن يِف الرَّ اِلَحِة َكَثَِل ادلُّ ََّما َمثَُل الَْمْر�أِة الصَّ ن
إ
وقال لُْقَماُن S: اَي بيَُنَّ ا

ُّْؤلُِؤ َوالَْجْوَهِر اَل  ، َوَمثَلُهَا َكَثَِل الل ْعَر، َوَمثَلُهَا َكَثَِل التَّاجِ عىََل َر�أِس الَْمكِلِ ُن الشَّ الُْعُروَق َوُيَّسِ

َذا تََكََّمْت 
إ
�ي َحتَّ يَْبلَُغ ُمنْهَتَاُه: ا وِء َكَثَِل السسَّْيِل اَل يَنهَْتِ يَْدِري �أَحٌد َما ِقميَُتُه. َوَمثَُل الَْمْر�أِة السُّ

�أ  َعْت. َوُكُّ َداٍء يرَْبَ َذا غَِضبَْت �أمْسَ
إ
َذا قََعَدْت َرفََعْت، َوا

إ
َعْت، َوا َذا َمَشْت �أرْسَ

إ
َعْت، َوا �أمْسَ

، َلأْن تَُساِكَن اْلأَسَد َواْلأُسوَد َخرْيٌ ِمْن �أْن تَُساِكهَنَا: تَْبِك َويِهَ  وِء. اَي بيَُنَّ الَّ َداَء اْمَر�أِة السُّ
إ
ا

ِغهَا. ]التحرير والتنوير البن  مُكُ َويِهَ الَْجائَِرُة، َوتَْنِطُق َويِهَ الَْجاِهةَلُ َويِهَ �أفَْعى ِبدَلْ اِلَمُة، َوحَتْ الظَّ

عاشور)172/22([.

• نَْيا 	 ُل َما تُِفيُد ِمَن ادلُّ : بَلََغيِن �أنَّ لُْقَماُن S قَاَل اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ ِلَيُكْن �أوَّ قَاَل َماكِلٌ

بَْعَد َخِليٍل َصاِلٍح اْمَر�أًة َصاِلَحًة. ]التحرير والتنوير الن عاشور)171/22([.

• اَلم قَاَل: اَل تْنكح 	 َعن ِعْكرَِمة َرِض هللا تََعاىَل َعنُه �أن لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

�أمة غرَْيك فتورث بنيك حزان َطويال. ]ادلر املنثور)516/6([.

• تريدها 	 خادمة  تط�أ  وال  عىل رس،  امر�أة  ت�أمنن  ال  لودله:   S لُْقَماُن  وقال 

للخدمة. ]ربيع الأبرار)351/3([.
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المبحث الثالث

 التواضع للحق وأهله والحذر من الخصومة والمرآء

• َواَل 	 لَُجوًجا،  اِدلَنَّ  جُتَ َواَل  َحِكميًا،  تَُماِريَنَّ  اَل   : بيَُنَّ اَي  اِلبِْنِه   S لُْقَماُن  َوقَاَل 

ًَما. نَّ َظلُوًما، َواَل تَُصاِحَبَّ ُمهتَّ تَُعارِشَ

• ، فَُقْل 	 َ يِف الُْخُصوَمِة َخِصَم، َوَمْن اَبلََغ ِفهيَا �أمِثَ َوقَاَل لُْقَماُن S: اَي بيَُنَّ َمْن قرَصَّ

الَْحقَّ َولَْو عىََل نَْفِسَك فاََل تَُباِل َمْن غَِضَب. ]الآداب الرشعية)18/1([.

• ايك واملراء فاإن نفعه قليل وهو هييج العداوة بني 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين اإ

االإخوان. ]التنوير)144/8([.
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المبحث الرابع

 الجار السوء

• نه اكلسسيف املسلول، 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين! اإايك وصاحب السوء، فاإ

يعجبك منظره، ويقبح �أثره. ]هبجة اجملالس)155([.

• قال لُْقَماُن S البنه: اي بين، محلت اجلندل واحلديد، فمل �أجد �أثقل من جار 	

السوء. ]الزهد لأمحد)130([.

• قال لُْقَماُن S البنه: قد ذقت املرار فمل �أذق شيئًا �أمر من الفقر. ومحلت 	

ك محل ثقيل فمل يمل �أثقل من جار السوء. ولو �أن الالكم من فضة لاكن السكوت من 

ذهب. ]البداية والهناية )276/9( التنوير رشح اجلامع الصغري )70/5([.
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المبحث الخامس

 التواضع للحق

• ْرَداِء 	 قال لُْقَماُن S لودله: ايبين تََواَضْع ِللَْحّقِ تَُكْن �أْعَقَل النَّاِس َوقَاَل �أبُو ادلَّ

. ]الآداب الرشعية)210/2([. ي يَْسَمُعُه فَيَْقَبهُلُ ِ ي يَُقوُل الَْحقَّ َويَْفَعهُلُ ِب�أفَْضَل ِمْن اذلَّ ِ لَيَْس اذلَّ

• يَُداِهنََك 	 �أْن  ِمْن  َخرْيٌ  الَْحِلمُي  يرَْضِبَك  َلأْن  بيَُنَّ  اَي  اِلبِْنِه:   S لُْقَماُن  وقَاَل 

اْلأمْحَُق. ]الآداب الرشعية)212/2([.
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 المبحث السادس

 التوسط في المعاملة

• قال لُْقَماُن S احلكمي : اي بين ال تكن حلوًا فتبلع، وال مّرًا فتلفظ. ]قوت 	

القلوب)391/2([.

• قال لُْقَماُن S قال البنه: �أي بين، �أي يشء �أقل؟ و�أي يشء �أكرث؟ و�أي 	

آنس؟ و�أي يشء �أوحش؟ و�أي يشء اقرب؟  يشء �أحىل؟ و�أي يشء �أبرد؟ و�أي يشء �

و�أي يشء �أبعد؟ قال: �أما �أقل يشء: فاليقني، و�أما �أي يشء �أكرث: فالشك، و�أما �أي يشء 

�أبرد: فعفو هللا عن عباده، وعفو  العباد يتحابون هبا، و�أي يشء  �أحىل: فروح هللا بني 

ذا �أغلق عليك وعليه اباًب واحدًا، و�أي  آنس: حبيبك اإ الناس بعضهم عن بعض، و�أي يشء �

ذا مات، فليس يشء �أوحش منه، و�أي يشء �أقرب: فالآخرة من  يشء �أوحش جسد اإ

ادلنيا، و�أي يشء �أبعد: فادلنيا من الآخرة. ]روضة العقالء)1334([.

• ال ابليقني، ومن يضعف 	  وقال لُْقَماُن S البنه: اي بىن!! العمل ال يسستطاع اإ

ذا جاءك الشسيطان من قبل الشك والريب فاغلبه ابليقني  يقينه يضعف معهل. وقال: اي بىن اإ

ذا جاءك من  آمة فاغلبه بذكر القرب والقيامة، واإ ذا جاءك من قبل الكسل والس� والنصيحة، واإ

قبل الرغبة والرهبة ف�أخربه �أن ادلنيا مفارقة مرتوكة.]البداية والهناية)270/9([.
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المبحث السابع

 الكذب

• َُّه َشهِ�يٌّ لَكَْحِم الُْعْصُفوِر َمْن 	 ن
إ
َوقَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ اْحَذْر اْلَكِذَب فَا

�أَكَ ِمنُْه َشيْئًا لَْم يَْصرِبْ َعْنُه. ]الآداب الرشعية)41/1([.

• اَلم اِلبِْنِه: من كذب ذهب َماء َوهجه َومن َساَء 	 وقَاَل لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

فهام من اَل يفهم. ]ادلر املنثور)515/6([. خلقه كرث مغه َونقل الصخور من مَواضعهَا �أيس من اإ

• َّك ختىش 	 اَلم اِلبِْنِه: اَي بين اتَِّق هللا َواَل تََر النَّاس �أن وقال لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

هللا ليكرموك بذكل وقلبك فَاجر. ] ادلر املنثور)516/6([.
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المبحث الثامن

 العلم وأهله والحث على مجالستهم

• ِي 	 ُيْ  َ اللَّ نَّ 
إ
فَا ِبُرْكَبتَْيك،  هُْم  َوَزامِحْ الُْعلََماَء  َجاِلْس  بيَُنَّ  اَي   :S لُْقَماُن  قَاَل 

ِي اْلأْرَض ِبَواِبِل الَْمَطِر. ]الآداب الرشعية)120/2([. الُْقلُوَب ِبُنوِر الِْحمْكَِة َكَ ُيْ

• به 	 لامتري  �أو  العلامء  به  لتبايه  العمل  تعمّل  بيّن ال  S البنه: »اي  لُْقَماُن  قال 

الّسفهاء، �أو ترائ به يف اجملالس، وال ترتك العمل زهدا فيه ورغبة يف اجلهاةل، اي بيّن، اخرت 

ن تكن عاملا ينفعك  نّك اإ ذا ر�أيت قوما يذكرون هللا فاجلس معهم، فاإ اجملالس عىل عينك، واإ

ذا  ن تكن جاهال يعلّموك، ولعّل هللا �أن يّطلع علهيم برمحة فيصيبك هبا معهم، واإ علمك، واإ

ن تكن  ن تكن عاملا ال ينفعك علمك، واإ نّك اإ ر�أيت قوما ال يذكرون هللا فال جتلس معهم، فاإ

جاهاًل زادوك غّيا �أو عّيا، ولعّل هللا يّطلع علهيم بعذاب فيصيبك معهم.] ادلاريم )377([.

• الَّ َما َهيَّ�أ 	
إ
ِ عىََل �أفَْواِه الُْحمَكَاِء، اَل يََتَكَُّم �أَحُدمُهْ ا نَّ يََد اللَّ

إ
قَاَل لُْقَماُن S: �أاَل ا

.]البداية والهناية)152/2([. ُ هَلُ اللَّ

• َّك 	 اَلم اِلبِْنِه: اَي بين اَل ترغب يِف ود الَْجاِهل فرَيى �أن قَاَل لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

تْرىض معهل َواَل هتاون مبقت الَْحِكمي فزيهد ِفيك. ]ادلر املنثور)516/6([.

• قيل للُْقَماُن S : من �أعمل الناس؟ فقال: من ازداد من عمل الناس اإىل علمه. 	

]ربيع الأبرار)91/4([.

• َّك 	 َكأن الُْمِجيُب  �أنَْت  �أْن تَُكوَن  ك  َذا سُسِئَل غرَْيُ اإ َك  ايَّ اإ اِلبِْنِه:   S لُْقَماُن قَاَل 
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ائَِل،  ْن فََعلْت َذكِلَ �أْزَريْت اِبلَْمسْسُئوِل، َوَعنَّْفت السَّ َّك اإ ن
إ
�أَصبْت غَِنميًَة �أْو َظِفْرت ِبَعِطيٍَّة، فَا

َّنَاِء ِمْن  َفهَاَء عىََل َسَفاَهِة ِحلِْمك َوُسوِء �أَدِبك، اَي بيَُنَّ ِليَشْسَتدَّ ِحْرُصك عىََل الث َوَدلَلْت السُّ

اْلأْكَفاِء، َواْلأَدِب النَّاِفعِ . ]الأداب الرشعية)171/2([.

• ََّك 	 ن
إ
َ فَاْجِلْس َمَعهُْم، فَا َذا َر�أيَْت قَْوًما يَْذُكُروَن اللَّ

إ
قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ ا

ِتِه،  ْم ِبَرمْحَ ِلُع عَلهَْيِ َ تََعاىَل يَطَّ َُّموَك، َولََعلَّ اللَّ ْن تَُك َجاِهاًل عَل
إ
ْن تَُك عَاِلًما يَْنَفْعَك ِعلُْمَك، َوا

إ
ا

ْن تَُك 
إ
ََّك ا ن

إ
ِلْس َمَعهُْم، فَا َ تََعاىَل، فاََل جَتْ َذا َر�أيَْت قَْوًما اَل يَْذُكُروَن اللَّ

إ
فَُتِصيَبَك َمَعهُْم، َوا

ْم ِبَسَخِطِه فَُيِصيَبَك  ِلُع عَلهَْيِ َ يَطَّ ْن تَُك َجاِهاًل يَِزْدَك غَيًّا، َولََعلَّ اللَّ
إ
عَاِلًما اَل يَْنَفْعَك ِعلُْمَك، َوا

َمَعهُْم « ]تنبيه الغافلني)438([.

• َذا �أتيت اندي قوم ف�أرهمم بسهم االإسالم - يعين 	
إ
قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ ا

ِ فَ�أِجْل  ْن �أفَاُضوا يِف ِذْكِر اللَّ
إ
السالم - مث اجلس بناحيهتم فاََل تَْنِطُق َحتَّ تََرامُهْ قَْد نََطُقوا، فَا

.]البداية والهناية)151/2([. مِهْ ىَل غرَْيِ
إ
ن �أفاضوا يف غري ذكل حفول َعهْنُْم ا َسهَْمَك َمَعهُْم، واإ

• اِدلْهُْم فَيَْمُقُتوَك، 	 قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ َزاِحِم الُْعلََماَء ِبُرْكَبتَْيَك، َواَل جُتَ

آِخَرِتَك، َواَل تَْرفُْضهَا فَتَِصرُي ِعَيااًل عىََل  نَْيا باََلغًا، َواَل تَْدُخْل ِفهيَا ُدُخواًل يرَُضُّ ِب� َوُخْذ ِمَن ادلُّ

اَلَة �أَحبُّ  نَّ الصَّ
إ
اَلِة، فَا النَّاِس، َوُصْ َصْوًما يَْقَطُع َشهَْوتََك، َواَل تَُصْم َصْوًما يَْمنَُعَك َعِن الصَّ

َياِم. ]الزهد للبهيقي)84([. ِ ِمَن الّصِ ىَل اللَّ
إ
ا

• عىل 	 اجلاهل  جمالسة  من  خري  املزابل  عىل  العامل  جمالسة   :S لُْقَماُن  قال 

الزرايب. ]اترخي دمشق)297/56([.

• ن مل تْعمل بعملهم �أخذت 	
إ
َّك ا ن قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بين َجالس الْعلَماء فَاإ

مْحَة َو�أنت فهيم.]نرش طي التعريف)147([. ن مل تَ�أُخذ من �أْخاَلقهم نزلت الرَّ
إ
من �أْخاَلقهم َوا

• ين �أسستودع هللا 	 ذا اسستودع شيئًا حفظه واإ قال لُْقَماُن S: اإن هللا تعاىل اإ

حياء علوم ادلين)253/2([. دينك و�أمانتك وخواتمي معكل. ]اإ
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• ن احلمكة �أجلست املساكني جمالس امللوك.	 قال لُْقَماُن S البنه: �أي بين، اإ

]الأدب والزهد)405([.

• ال ابليقني، ومن يضعف يقينه 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين العمل ال يسستطاع اإ

يضعف معهل. ]موسوعة ابن �أيب ادلنيا)34/1([.

• الَّ اْلأتِْقيَاُء َوَشاِوْر يِف �أْمِرَك 	
إ
قَاَل قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَِنَّ اَل يَ�أُكْ َطَعاَمَك ا

الُْعلََماَء. ]البداية والهناية)153/2([.

• َّك 	 َكأن الُْمِجيُب  �أنَْت  �أْن تَُكوَن  ك  َذا سُسِئَل غرَْيُ اإ َك  ايَّ اإ اِلبِْنِه:   S لُْقَماُن قَاَل 

ائَِل،  ْن فََعلْت َذكِلَ �أْزَريْت اِبلَْمسْسُئوِل، َوَعنَّْفت السَّ َّك اإ ن
إ
�أَصبْت غَِنميًَة �أْو َظِفْرت ِبَعِطيٍَّة، فَا

َّنَاِء ِمْن  َفهَاَء عىََل َسَفاَهِة ِحلِْمك َوُسوِء �أَدِبك، اَي بيَُنَّ ِليَشْسَتدَّ ِحْرُصك عىََل الث َوَدلَلْت السُّ

اِلِحني. ]الآداب الرشعية )171/2([. ْخَواِن الصَّ
إ
اْلأْكَفاِء، َواْلأَدِب النَّاِفعِ، َوااْل

• ن مثل �أهل اذلكر والغفةل كثل النور والظلمة. ]البداية 	 قال لُْقَماُن S البنه: اإ

والهناية)306/9([.
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المبحث التاسع

 الغفلة وأهلها

• ىَل 	
إ
قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ , َكْيَف تََطاَوَل عىََل النَّاِس َما يُوعَُدوَن َومُهْ ا

اعًا يَْذَهُبوَن. ]الزهد للبهيقي)201([. َما يُوعَُدوَن رِسَ

• َذا 	 َّك اإ ن
إ
َجَر فَا َة النَّْوِم، َواْلَكَسَل، َوالضَّ َك َوَكرْثَ ايَّ َوقَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ اإ

ْرت لَْم تَْصرِبْ عىََل َحّق. ]الآداب الرشعية)163/3([. َذا َضِ
إ
َكِسلْت لَْم تَُؤّدِ َحقًّا، َوا

• َماِء 	 ْم عََذاٌب ِمَن السَّ َِّق �أْن يَْنَِل عَلهَْيِ اَر َواَل تَُماِشهِْم ات اِلِس الُْفجَّ َوقَاَل: اَي بيَُنَّ اَل جُتَ

فَُيِصيَبَك َمَعهم. ]التحرير والتنوير البن عاشور)171/22([.

• لُْقَماُن S: اي بين، ارمح الفقراء لقةل صربمه، وارمح الأغنياء لقةّل شكرمه، 	

وارمح امجليع لطول غفلهتم. ]ربيع الأبرار)272/5([.

• قال لُْقَماُن S البنه: عود لسانك: اللهم �أغفر يل. فاإن هلل ساعات ال يرد فهيا 	

سائال. ]مكفرات اذلنوب)25([.

• قيل �أن لُْقَماُن S:  �أَمَرُه َمْواَلُه ِبَذبِْح َشاٍة َو�أْن يَ�أِتَيُه ِب�أْطَيِب ُمْضَغَتنْيِ فَ�أاَتُه 	

َِّساَن َوالَْقلَْب  ، فَ�ألَْقى الل َِّساِن َوالَْقلِْب، مُثَّ �أَمَرُه ِبَذبِْح �أْخَرى َو�أْن �ألِْق ِمهْنَا �أْخَبَث ُمْضَغَتنْيِ اِبلل

َذا َخُبثَا. ]التحرير والتنوير 
إ
َذا َطااَب َو�أْخَبُث َما ِفهيَا ا

إ
، فََقاَل: مُهَا �أْطَيُب َما ِفهيَا ا فََس�أهَلُ َعْن َذكِلَ

البن عاشور)171/22([.

• َكُه ِللَْكِْب 	 ْن ترَْتُ َّك اإ ن
إ
َوقَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه اَي بيَُنَّ اَل تَ�أُكْ َشيْئًا عىََل شسَِبعٍ فَا

َخرْيٌ كَل ِمْن �أْن تَ�ألُكَُه. ]الآداب الرشعية)195/3([.
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• قال لُْقَماُن S البنه اي بين �أمر ال تدري مت يلقاك اسستعد هل قبل �أن يفجاك. 	

آن)198/3([. ]موارد الظم�

• ]تفسري 	 ُمِسيئًا.  النَّاُس  آُه  َر� �أْن  يَُبايِل  اَل  ي  ِ اذلَّ قَاَل:  ؟  رَشٌّ النَّاِس  �أيُّ   : هَلُ َوِقيَل 

القرطيب)61/14([.

• ذا امتلأت املعدة انمت الفكرة وخرست احلمكة 	 قال لُْقَماُن S البنه اي بين اإ

وقعدت الأعضاء عن العبادة ]احياء علوم ادلين)84/2([.

• اسْسَتِعْن 	 بيَُنَّ  اَي  اِلبِْنِه  قَاَل   - اَلُم  السَّ عَلَْيِه   - الَْحِكمَي   S لُْقَماُن  �أنَّ  َوُرِوَي 

الَّ �أَصابَُه ثاََلُث ِخَصاٍل: ِرقٌَّة يِف ِديِنِه َوَضْعٌف يِف  َُّه َما افْتََقَر �أَحٌد قَطُّ اإ ن
إ
اِبْلَكْسِب الَْحاَلِل فَا

َعْقهِلِ َوَذَهاُب ُمُروَءِتِه، َو�أْعَظُم ِمْن َذكِلَ اسْسِتْخَفاُف النَّاِس ِبه.]الآداب الرشعية)277/3([.

• ن اكن الالكم من 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين ما ندمت عىل الصمت قط، واإ

مام �أمحد)126([. فضة فاإن السكوت من ذهب. ]الزهد لالإ

• مام �أمحد)208([.	 قال لُْقَماُن S: الصمت حمكة وقليل فاعهل. ]الزهد لالإ

• َعن عون بن عبد هللا I قَاَل: قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بين ارج هللا 	

َوَكيف  �أبتاه  اَي  فََقاَل:  تي�أس هبَا من َرمحته  اَل  َمَخافَة  ِفيِه مكره وخف هللا  ت�أمن  اَل  َرَجاء 

ََّما يل قلب َواِحد قَاَل: الُْمؤمن َكَذا هَلُ قلبان قلب يَْرُجو ِبِه وقلب َياف  ن
إ
�أسْسَتِطيع َذكِل َوا

ِبه. ]ادلر املنثور)513/6([.

• ن 	
إ
اَلم اِلبِْنِه: اَي بين �أكرث من قَول: رب اْغِفر يل فَا قَاَل لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

هلل َساعَة اَل يرد ِفهيَا َسائل. ]ادلر املنثور)513/6([.

• ن الَْعَمل اَل يُسْسَتَطاع 	
إ
َعن الْحسن I قَاَل: قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بين ا

ك والريبة  ذا َجاَءك الشسَّْيَطان من قبل الشَّ
إ
الَّ اِبلَْيِقنِي َومن يضعف يقينه يضعف معهل اَي بين ا

إ
ا
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آمة فاغلبه ِبذكر الَْقرْب َوالِْقيَاَمة  ذا َجاَءك من قبل الكسل والس�
إ
فاغلبه اِبلَْيِقنِي والنصيحة َوا

نَْيا ُمَفارقَة مرتوكة. ]ادلر املنثور)513/6([. ْغَبة والرهبة فاخربه �أن ادلُّ ذا َجاَءك من قبل الرَّ
إ
َوا

• وخرست 	 الفكرة  انمت  املعدة  امتلأت  ذا  اإ بين  اي  البنه:   S لُْقَماُن  قَاَل 

احلمكة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وال كذكل احلال يف االإقالل من الطعام والرشاب 

]الأدب  مقهورة.  والنفس  مغلوبة.  والشهوة  انفذة  والبصرية  متقدة  والقرية  فالقلب صاف 

النبوي)209([.

• لُْقَماُن S قَاَل البنه: اي بين، كيف ي�أمن النار من هو واردها؟. ]مجموع رسائل 	

ابن رجب)353/4([.

• ادلنيا 	 اإىل  نزلت  �أن  يوم  من  نك  اإ بين!  �أي  لودله:  يقول   S لُْقَماُن  اكن 

اسستدبرت ادلنيا واسستقبلت الآخرة، ف�أنت اإىل دار تقبل علهيا �أقرب من دار تبتعد عهنا.
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المبحث العاشر

 األخوة

• قال لُْقَماُن S البنه: ال حتقرن �أحدا خللقان ثيابه فاإن ربك وربه واحد. ]فيض 	

القدير)109/1([.

• َذا ُاسْسُتِعْنَت فَ�أِعْن، 	
إ
َذا ُاْستُْشهِْدَت فَاْشهَْد، َوا قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ اإ

ْل َحتَّ تَْنُظَر. ]ادب ادلنيا وادلين)306([. َت فاََل تَُعّجِ َذا ُاْسترُِشْ
إ
َوا

• ذا �أردت �أن تواخ رجال ف�أغضبه قبل ذكل 	 قَاَل لُْقَماُن S البنه:  اي بين اإ

ال فدعه. ]نزهة العقالء)91( وربيع الأبرار)221/2([. فاإن �أنصفك عند غضبه واإ

• نه اكلسسيف يعجبك منظره، 	 اّيك وصاحب السوء، فاإ قال لُْقَماُن S: اي بين: اإ

ويقبح �أثره. ]ربيع الأبرار)363/1([.

• الغضب، 	 عند  احللمي  ثالثة،  عند  اّل  اإ تعرفهم  ال  ثالثة   :  S لُْقَماُن  وقال 

ليه. ]ربيع الأبرار)364/1([. والشجاع عند اخلوف، والأخ عند حاجتك اإ

• قَاَل لُْقَماُن S البنه: �أي بين �أي يشء �أقل و�أي يشء �أكرث و�أي يشء �أحىل 	

آنس و�أي يشء �أوحش و�أي يشء �أقرب و�أي يشء �أبعد قال  و�أي يشء �أبرد و�أي يشء �

�أما �أقل يشء فاليقني و�أما �أي يشء �أكرث فالشك و�أما �أي يشء �أحىل فروح اللَّ بني العباد 

يتحابون هبا و�أما �أي يشء �أبرد فعفو اللَّ َعن عباده وعفو الناس بعضهم َعن بعض و�أي 

ذا مات  ذا �أغلق عليك وعليه ابب واحد و�أي يشء �أوحش جسد اإ آنس حبيبك اإ يشء �
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فليس يشء �أوحش منه و�أي يشء �أقرب فالآخرة من ادلنيا و�أي يشء �أبعد فادلنيا من 

الآخرة. ]نزهة الفضالء)170([.

• خوانك 	 خوانك، وليكن اإ قال لُْقَماُن S البنه: »�أي بيّن واصل �أقرابءك و�أكرم اإ

ذا فارقهتم وفارقوك مل تعب هبم«]كتاب الاخوان)128([. من اإ

• اّل عند 	 اّل عند ثالثة: ال يعرف احللمي اإ قال لُْقَماُن احلكمي S:  ثالثة ال يعرفون اإ

ليه. ]االإحياء)179/3([. اّل عند احلاجة اإ اّل عند احلرب، وال الأخ اإ الغضب، وال الّشجاع اإ

• ُق.	 قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه اَي بيَُنَّ َلأْن يرَْضِبَك الَْحِلمُي َخرْيٌ ِمْن �أْن يَُداِهنََك اْلأمْحَ

]الآداب الرشعية )212/2([.

• ن متّسكت هبّن مل تزل سسّيدا: 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بيّن، �أوصيك خبالل، اإ

خوانك، وصل  ابسط خلقك للقريب والبعيد، و�أمسك هجكل عن الكرمي والّلئمي، واحفظ اإ

آمهنم من قبول قول ساع، �أو سامع ابغ، يريد فسادك، ويروم خداعك، وليكن  �أقاربك، و�

ذا فارقهتم وفارقوك مل تعهبم ومل يعيبوك. ]الاحياء )167/3([. خوانك من اإ اإ

• اَمِتَك َوِخَبائَِك َوِسَقائَِك 	 ، َساِفْر ِبسسَْيِفَك َوُخفَِّك َومِعَ وقال لُْقَماُن S: اَي بيَُنَّ

اِبَك  ْد َمَعَك ِمَن اْلأْدِويَِة َما تَنْتَِفُع ِبِه �أنَْت َوَمْن َمَعَك، َوُكْن ِلأحْصَ َوُخُيوِطَك َوِمْخَرِزَك، َوتََزوَّ

َذا َسافَْرَت َمَع قَْوٍم فَ�أْكرِثِ اْسِتَشاَرهَتُْم يِف �أْمِرَك 
إ
، ا . اَي بيَُنَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ الَّ يِف َمْعِصَيِة اللَّ

إ
ُمَواِفقًا ا

َذا 
إ
َذا َدَعْوَك فَ�أِجهْبُْم، َوا

إ
َم يِف ُوُجوِههِْم، َوُكْن َكرمِيًا عىََل َزاِدَك بَيهَْنُْم، فَا ، َو�أْكرِثِ التَّبَسُّ َو�أُموِرمِهْ

َمَعَك  ِبَما  النَّْفِس  َوخَسَاَء  اَلِة،  الصَّ َة  َوَكرْثَ ْمِت  الصَّ ُطوَل  َواسْسَتْعِمْل  ْم،  فَ�أْعهِنِ ِبَك  اسْسَتَعانُوا 

َذا 
إ
ا لَهُْم  َر�أيََك  ْد  َواهْجَ لَهُْم،  فَاْشهَْد  الَْحّقِ  عىََل  اْستَْشهَُدوَك  َذا 

إ
َوا َزاٍد،  �أْو  َماٍء  �أْو  ٍَّة  َداب ِمْن 

ْب يِف مشورته َحتَّ تَُقوَم ِفهيَا َوتَْقُعَد  اْستََشاُروَك، مُثَّ اَل تَْعِزْم َحتَّ تَثْبَُت َوتَْنُظَر، َواَل جُتِ

نَّ َمْن لَْم يَْمَحِض 
إ
َوتَنَاَم َوتَ�أُكَ َوتَُصيّلِ َو�أنَْت ُمسْسَتْعِمٌل ِفْكَرتََك َوِحمْكََتَك يِف َمُشوَرِتِه، فَا
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َذا َر�أْيهَتُْم 
إ
ابََك يَْمُشوَن فَاْمِش َمَعهُْم، فَا َذا َر�أيَْت �أحْصَ

إ
ُ َر�أيَُه، َوا النَِّصيَحَة َمِن اْستََشاَرُه َسلََبُه اللَّ

َذا �أَمُروَك ِب�أْمٍر َوَس�ألُوَك َشيْئًا فَُقْل 
إ
ْع ِلَمْن ُهَو �أْكرَبُ ِمنَْك سسِنًّا. َوا ْل َمَعهُْم، َوامْسَ يَْعَملُوَن فَامْعَ

َذا َشَكْكمُتْ يِف الَْقْصِد 
إ
رِيِق فَاْنزِلُوا، َوا مُتْ يِف الطَّ ْ َذا حَتَريَّ

إ
نَّ )اَل( ِعيٌّ َولُْؤٌم، َوا

إ
نََعْم َواَل تَُقْل )اَل( فَا

ْخَص  نَّ الشَّ
إ
ِشُدوُه فَا ًصا َواِحًدا فاََل تَْس�ألُوُه َعْن َطرِيِقمُكْ َواَل تَْسرَتْ َذا َر�أيمُْتْ خَشْ

إ
آَمُروا، َوا فَِقُفوا َوتَ�

مُكْ.  َ َحريَّ ي  ِ اذلَّ الشسَّْيَطاَن  ُهَو  يَُكوُن  �أْو  اللُُّصوِص  عنَْيَ  يَُكوُن   ُ لََعهلَّ ُمرِيٌب  الَْفاَلِة  يِف  الَْواِحَد 

َذا �أبرَْصَ ِبَعْيِنِه َشيْئًا َعَرَف 
إ
الَّ �أْن تََرْوا َما اَل �أَرى ِلأنَّ الَْعاِقَل ا

إ
ْخَصنْيِ �أيًْضا ا َواْحَذُروا الشَّ

اِهُد يََرى َما اَل يََرى الَْغائُِب. ]التحرير والتنوير البن عاشور )173-172/22([. الَْحقَّ ِمنُْه َوالشَّ

• َعْن َعبد اللَّ بن دينار قال قَِدَم لُْقَماُن S ِمْن َسَفٍر فَتَلَقَّاُه َمْوىًل هَلُ فََقاَل 	

ي قَاَل َماتَْت قَاَل َذَهَب مَهِّي  هَلُ َما فََعل �أيِب قَاَل َماَت قَاَل َملَْكُت �أْمِري قَال: َما فََعلَْت �أّمِ

ْت َعْوَريِت قَال: َما فََعلَِت اْمَر�أيِت قَاَل َماتَْت قَاَل  قَال: َما فََعلَْت �أْخيِت قالت َماتَْت قَاَل ُسرِتَ

َد ِفَرايِش قَال: َما فََعَل �أِخ قَاَل َماَت قَاَل اْنَكَسَ َظهِْري. ]الاكمل يف الضعفاء )394/5([. ُجّدِ
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المبحث الحادي عشر

 فتن الدنيا وأحوالها

• ن الرش يطفيء الرش فاإن اكن صادقا 	 قَاَل لُْقَماُن S البنه: كذب من قَاَل اإ
ال فاإن اخلري يطفيء الرش  حداهام الأخرى واإ فليوقد انرًا اإىل جنب انر فلينظر هل تطفيء اإ

كام يطفيء املاء النار]نزهة العقالء)170( وربيع الأبرار)70/3([.

• ال عند عاقبهتام: الطعام واملر�أة، فالطعام ال 	 قال لُْقَماُن S: شيئان ال يمدان اإ
مد حت متوت. ]درر احلمك)25([. مد حت يُسْسمتر�أ، واملر�أة ال حُتْ ُيْ

• ٌر مَعِيٌق، َهكَلَ ِفيِه عَالٌَم َوَخلٌْق َكِثرٌي، 	 نَْيا حَبْ نَّ ادلُّ
إ
قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ ا

اَعهَا  َواْجَعْل رِشَ َوَطاَعَتُه،   ِ تَْقَوى اللَّ َواْجَعْل َحْشَوَها   ، ِ ميَاَن اِبللَّ
إ
ااْل ِفيِه  فَاْجَعْل َسِفينََتَك 

َ اَل تَْنُجو. ]الزهد للبهيقي)139([. َ تَْنُجو َولََعكلَّ ، لََعكلَّ ِ ً عىََل اللَّ ِري تََوالكُّ يَن، ِبِه جَتْ ادّلِ

• نه 	 قال لُْقَماُن S احلكمي البنه: اي بين اسستغن ابلكسب احلالل عن الفقر فاإ
ال �أصابه ثالث خصال رقة يف دينه وضعف يف عقهل وذهاب مروءته  ما افتقر �أحد قط اإ

و�أعظم من هذه الثالث اسستخفاف الناس به. ]�أحياء علوم ادلين)62/2([.

• قال لُْقَماُن S احلكمي: حقيقة الورع العفاف. ]الورع البن �أيب ادلنيا)59([.	

• قال لُْقَماُن S البنه: اي بين! اعزتل الرش يعزتكل؛ فاإن الرش للرش خلق وقال 	
البنه: عصفور يف ِقْدِرَك خرُي ِمْن ثوٍر يف ِقْدِر غريك. ]الأمثال واحلمك )194([.

• قال لُْقَماُن S - عليه السالم - البنه: اي بين ال تدخل ادلنيا دخواًل يرض 	
آخرتك، وال ترتكها تراًك تكون الكًّ عىل الناس. ]احللية )188/3([. ب�
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• �أثره.]تفسري 	 و�أقبح  منظره  �أحسِن  ما  ترى  �أال  السسيف:  S يف  لُْقَماُن  قال 

الأحالم)278/1([.

• ن 	
إ
اَلم اِلبِْنِه: اَي بين َما نَِدمت عىل الصمت قطّ َوا قَاَل لُْقَماُن S عَلَْيِه السَّ

ُكوت من ذهب. ]ادلر املنثور)516/6([. ة اَكَن السُّ م من فضَّ اَكَن اْلالَكَ

• نك مل ختلق 	 وقال لُْقَماُن S البنه: ال تركن اإىل ادلنيا، وال تشغل قلبك هبا، فاإ

نه مل جيعل نعميها ثوااب للمطيعني، وال بالءها  لها، وما خلق هللا خلقا �أهون عليه مهنا، فاإ

عقوبة للعاصني. اي بين، ال تضحك من غري جعب، وال متش يف غري �أرب، وال تس�أل عام ال 

منا كل ما قدمت، ولغريك ما تركت. اي  يعنيك. اي بين، ال تضّيع ماكل وتصلح مال غريك؛ فاإ

نه من يرمح يرمح، ومن يصمت يسمل، ومن يقل اخلري يغمن، ومن يقل الباطل ي�أمث،  بين؛ اإ

لهيم ب�أذنيك، فاإن القلب  ومن ال ميكل لسانه يندم. اي بين، زامح العلامء بركبتيك، و�أنصت اإ

ييا بنور العلامء كام حتيا الأرض امليتة مبطر السامء. ]العقد الفريد)97-96/3([.

• وقال لُْقَماُن S البنه: اسستعذ ابهلل من رشار الناس، وكن من خيارمه عىل 	

حذر. ]العقد الفريد)166/3([.

• ذا افتخر الناس حبسن الكهمم فافتخر �أنت حبسن 	 وقال لُْقَماُن S: اي بين اإ

مصتك. ]ربيع الأبرار)136/2([.

• قال لُْقَماُن S البنه: خذ من ادلنيا بالغك و�أنفق فضول كسسبك لآخرتك وال 	

. ]التنوير)135/6([. ترفض ادلنيا ك الرفض فتكون عياال وعىل �أعناق الرجال الَكّ

• مبا صنعت 	 تبايل  �أنت حفظهتام ال  ذا  اإ S البنه: اي بين شيئان  لُْقَماُن  قال 

بعدهام. » دينك ملعادك ؛ و درمهك ملعاشك « .

• نه ذل الهنار ومهٌّ الليل. ]اترخي بغداد 	 ايك وادلين فاإ قَاَل لُْقَماُن S لأبنه: اي بين اإ

.])268/4(
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المبحث الثاني عشر

 اإليمان وأقسامه وأحواله والشرك والتوحيد

• ال هبّن كام ال يصلح 	 اإ �أراكن: ال يصلح  �أربعة  ميان  لالإ S البنه:  لُْقَماُن  قال 

اإىل هللا،  والتفويض  لقضائه،  والتسلمي  عىل هللا،  التوّك  والرجلني:  ابليدين  ال  اإ اجلسد 

والرضا بقدر هللا. ]قوت القلوب)8/2([.

• قال لُْقَماُن S البنه: �أوصيك خبصال تقّربك من هللا وتباعدك من خسطه: 	

مدارج   [ وكرهت.  �أحببت  فامي  بقدر هللا  ترىض  و�أن  شيئا،  به  ترشك  ال  تعبد هللا  �أن 

السالكني)229/2([.

• ذا رض مل 	 وقال لُْقَماُن S: ثالث من كن فيه فقد اسستمكل االإميان، من اإ

ذا قدر مل يتناول ما  ذا غضب مل يرجه غضبه من احلق، واإ يرجه رضاه اإىل الباطل، واإ

ليس هل. ]ربيع الأبرار)218/2([.
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المبحث الثالث عشر

 الموت وأحواله واالستعداد للدار األخرة

• نَّ الَْمْوَت يَ�أيِت بَْغَتًة«. ]الزهد 	
إ
ِر التَّْوبََة فَا قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: »اَي بيَُنَّ اَل تَُؤّخِ

للبهيقي)227([.

• قال لُْقَماُن S البنه:  خلق االإنسان ثالثة �أثالث: ثلث هلل، وثلث لنفسه، 	

وثلث لدلود ».]الزهر الفاحئ)99([.

• ن الناس قد تطاول علهيم ما يوعدون، ومه اإىل 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين اإ

ن داًرا  نك قد اسستدبرت ادلنيا منذ كنت، واسستقبلت الآخرة، واإ الآخرة رساع يذهبون، واإ

ليك من دار خترج مهنا. ]احللية )354/2([. لهيا، �أقرب اإ تسري اإ

• ن املؤمن هل قلب كقلبني؛ ياف ب�أحدهام، ويرجو 	 قال لُْقَماُن S البنه: »اإ

ابلآخر«. ]التوك)81([.

• هنا ترغبك يف ادلنيا وتنسسيك الآخرة، 	 وقال لُْقَماُن S: ال تشهد العرسات فاإ

هنا تزهدك يف ادلنيا وترغبك يف الآخرة. ]ربيع الأبرار)241/5([. و�أشهد اجلنائز فاإ

• ال ابليقني، ومن يضعف 	 قال لُْقَماُن S البنه: اي بين!! العمل ال يسستطاع اإ

يقينه يضعف معهل.

• ذا جاءك الشسيطان من قبل الشك والريب فاغلبه 	 َوقَاَل لُْقَماُن S: اَي بيَِنَّ اإ

ذا  آمة فاغلبه بذكر القرب والقيامة، واإ ذا جاءك من قبل الكسل والس� ابليقني والنصيحة، واإ
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جاءك من قبل الرغبة والرهبة ف�أخربه �أن ادلنيا مفارقة مرتوكة.]البداية والهناية)299/9([.

• آخرتك ترحبهام مجيعا. 	 وقال لُْقَماُن S: بع دنياك ب�

• آخرتك، وال 	 ب� لُْقَماُن S البنه ال تدخل يف ادلنيا دخوال يرض  قال  وقال: 

ترتكها تكون الك عىل الناس. ]ربيع الأبرار)80/1([.

• لُْقَماُن S: اي بين كام تنام كذكل متوت وكام تستيقظ كذكل تبعث. 	 وقال 

]ربيع الأبرار)81/1([.

• لُْقَماُن S البنه: اي بين ال تؤخر التوبة فاإن املوت ي�أيت بغتة. ]لطائف 	 قال 

املعارف)344([.

• بَيْتَاِن: بَيٌْت َشاِهٌد َوبَيٌْت غَائٌِب، 	 نَْساٍن 
إ
ا لُْقَماُن S البِْنِه: اَي بيَُنَّ ِللُكِّ  قَاَل 

ُرَك ِفيِه َطِويٌل. ي مُعْ ِ ُرَك قَِليٌل َعْن بَيِْتَك الَْغائِِب اذلَّ ي ِفيِه مُعْ ِ فاَل يُلْهَِينََّك بَيُْتَك الَْحارِضُ اذلَّ

]التبرصة البن اجلوزي)9/2([.

• ْم َما يُوعَُدوَن 	 نَّ النَّاَس قَْد تََطاَوَل عَلهَْيِ
إ
:�أنَّ لُْقَماُن S قَاَل اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ ا َعْن َماكِلٍ

نَْيا ُمنُْذ ُكْنَت َواسْسَتْقَبلَْت اْلآِخَرَة،  ََّك قَِد اسْسَتْدبَْرَت ادلُّ ن
إ
اعًا يَْذَهُبوَن، َوا ىَل اْلآِخَرِة رِسَ

إ
َومُهْ ا

ُرُج َعهْنَا. ]التحرير والتنوير البن عاشور)171/22([. لَْيَك ِمْن َداٍر خَتْ
إ
لهَْيَا �أْقَرُب ا

إ
نَّ َداًرا تَِسرُي ا

إ
َوا
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المبحث الرابع عشر

 العبادة وأحوالها

• اَرًة تَ�أِتَك اْلأْراَبُح ِمْن غرَْيِ 	 ِ جِتَ ْذ َطاعََة اللَّ ِ قَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: »اَي بيَُنَّ اختَّ

ِبَضاعٍَة«. ]الزهد للبهيقي)281([.

•  قال لُْقَماُن S اَلبنه وهو يعظه:  وايبين اَل تكونن �أجعز من هذا ادليك اذلي 	

يصوت ابلأحسار و�أنت انئ عىل فراشك. ]ربيع الأبرار)274/2([. 

• ِّهَا 	 ٍء، َصل ْرَها ِليَشْ اَلِة فاََل تَُؤّخِ َذا َجاَء َوْقُت الصَّ
إ
وقال لُْقَماُن S البنه: اَي بيَُنَّ ا

وَل فََعلَْيمُكْ ِمْن  ُ َذا �أَرْدمُتُ النُّ
إ
اعٍَة َولَْو عىََل َر�أِس َزّجٍ. َوا َا َدْيٌن، َوَصّلِ يِف مَجَ هنَّ

إ
َواْسرَتِْح ِمهْنَا فَا

ِبَقاعِ اْلأْرِض ِب�أْحسسهَِنَا

َذا �أَرْدَت 
إ
ِلَس، َوا َذا نََزلَْت فََصّلِ َرْكَعَتنْيِ قَْبَل �أْن جَتْ

إ
لَْواًن َو�ألَْيهِنَا تُْربًَة َو�أْكرَثَِها ُعشْسًبا. َوا

َّيِت  عِ اْلأْرَض ال َذا اْرحَتَلَْت فََصّلِ َرْكَعَتنْيِ مُثَّ َوّدِ
إ
قََضاَء َحاَجِتَك فَ�أبِْعِد الَْمْذَهَب يِف اْلأْرِض. َوا

ِن اسْسَتَطْعَت �أْن اَل تَ�أُكَ 
إ
نَّ ِللُكِّ بُْقَعٍة �أْهاًل ِمَن الَْماَلئَِكِة، َوا

إ
ْ عىََل �أْهِلهَا فَا َحلَلَْت هِبَا َوَسمّلِ

بُوَر- َما  ُ يَْعيِن الزَّ - لََعهلَّ ِ َق ِمنُْه فَافَْعْل. َوعَلَْيَك ِبِقَراَءِة ِكَتاِب اللَّ َطَعاًما َحتَّ تَبْتَِدَئ فَتََتَصدَّ

َك  ايَّ
إ
عَاِء َما ُدْمَت َخاِلًيا. َوا َّْسِبيِح َما ُدْمَت عَاِماًل مَعَاًل، َوعَلَْيَك اِبدلُّ ُدْمَت َراِكًبا، َوعَلَْيَك اِبلت

ْوِت يِف َمِسرِيَك. ]التحرير والتنوير البن  َك َوَرفَْع الصَّ ايَّ
إ
آِخِرِه. َوا ىَل �

إ
َّْيِل ا ِل الل رْيَ يِف �أوَّ َوالسَّ

عاشور)173/22([.

• قال لُْقَماُن S البنه: ك �أطيب الطعام، ومن عىل �أوط�أ الفراش، �أراد: �أكرث 	

الصيام و�أطل القيام حت تسستطيب الطعام وتسسمتد الفراش.]ربيع الأبرار)253/3([.
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المبحث الخامس عشر

 حق الوالدين

• ْن َرِضَيا 	
إ
ْيِن اَبٌب ِمْن �أبَْواِب الَْجنَِّة، ا نَّ الَْوادِلَ

إ
، ا وقَاَل لُْقَماُن S اِلبِْنِه: اَي بيَُنَّ

َطا، ُحِجْبت. ]الرب والصةل البن اجلوزي)80([. ْن خَسِ
إ
ىَل الَْجنَِّة، َوا

إ
َعْنَك، َمَضيَْت ا

• 	
 المبحث السادس عشر

 المراقبة

• وقال لُْقَماُن S البنه: اي بين اإايك وخدمة العني. قال: وما خدمة العني؟ قال: 	

ال حيث يراك. ]هبجة اجملالس)167([. �أال يكون كل عبد ال يدمك اإ

• ن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف خصرة 	 قال لُْقَماُن S البنه » اي بين اإ

�أو يف السموات �أو يف الأرض ي�أت هبا هللا » تفطر مفات. ]اترخي دمشق)489/47([.

• لُْقَماُن S: اي بين، كن ذا قلبني، قلب ختاف هللا به خوفا ال يالطه تفريط، 	

وقلب ترجو هللا به رجاء ال يالطه تغرير. ]ربيع الأبرار)277/3([.



68

المبحث السابع عشر

 النعم وشكرها

• ٍة، َواَل ِنْعَمٌة َكِطيِب نَْفٍس. ]التحرير والتنوير 	 َوقَاَل لُْقَماُن S: لَيَْس ِغىًن َكِصحَّ

الن عاشور) 22/ 171([. 

المبحث الثامن عشر

 حسن الخلق

• موىس بن عقبة البرصي قال: قال: لُْقَماُن S البنه اي بين ك �أمر حدثتك 	

به نفسك ما لو ظهر عىل لسانك اسستحييت به من الناس ف�أخرجه من قلبك فاهلل �أحق 

�أن تسستحييه. ]املتفق واملفرتق)1315([.

• وقال لُْقَماُن S: اي بين، قد دحرجت احلجارة، وقطعت الصخور، فمل �أجد 	

شيئا �أثقل من لكمة السوء ترخس يف القلب كام يرخس احلديد يف املاء. ]ربيع الأبرار)324/2([.

• نقل 	 فاإن  يسمعه،  تقبل حبديثك عىل من ال  ال  بين،  اي   :S لُْقَماُن  وقال 

الصخور من رؤوس اجلبال �أيس من حمادثة من ال يسمع. ]ربيع الأبرار)213/5([.

• 	
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• ن نبذته للالكب اكن خريا كل 	 نك اإ قال لُْقَماُن S: اي بيّن ال ت�أك شسبعا فاإ

من �أن ت�ألكه. ]ربيع الأبرار)219/3([.

•  قال لُْقَماُن S: الصرب عند مس املاكرة من حسن اليقني. ]ربيع الأبرار)100/3([.	

• ن املؤمن جيّرب 	 ن اذلهب جيّرب ابلنار واإ وقال لُْقَماُن S يف صفة الصرب: اإ

ابلصرب والبالء، وقد قال - D -: زب ں  ں  ڻ  ڻڻ     رب.]مجمع الآداب)422/3([.

• قال لُْقَماُن S: نقلت الصخر، ومحلت احلديد، فمل �أر شيئا �أثقل من ادلين، 	

و�ألكت الطيبات، وعانقت احلسان، فمل �أر �أذّل من العافية. ]ربيع الأبرار)378/3([.

• ذا 	 اّيك والكسل والضجر، فاإن كسلت مل تؤّد حقا، واإ قال لُْقَماُن S: اي بين اإ

ضرت مل تصرب عىل حق. ]ربيع الأبرار)402/3([.

• عقهل غطى 	 العقل، مفن حسن  والسؤدد حسن  الرشف  غاية   :S لُْقَماُن 

عيوبه، و�أصلح مساوئه، ورض عنه مواله. ]ربيع الأبرار)443/3([.

• ذا �أردت �أن تقطع �أمرا فال تقطعه حت تستشري 	 قال لُْقَماُن S: اي بين، اإ

مرشدا. ]ربيع الأبرار)451/3([.

• ذا اكن خازنك حفيظا وخزانتك �أمينة سدت يف دنياك 	 قال لُْقَماُن S لأبنه: اإ

و�آخرتك. ]ربيع الأبرار)302/5([.

• وقال لُْقَماُن S: كفى ابلقناعة عزا، وبطيب النفس نعامي. ]ربيع الأبرار)327/5([.	

• لُْقَماُن S: اي بين، اجعل مهك فامي خلقت هل، وال جتعل مهك فامي 	 وقال 

كفيته. ]ربيع الأبرار)334/5([.

• وعن لُْقَماُن S: اي بين ال تكونن اذلّرة �أكيس منك جتمع يف صيفها لشستائا.	

]ربيع الأبرار)445/5([.
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• نه يعطيك من ر�أيه ما قام عليه 	 وقال لُْقَماُن S: اي بين، شاور من جّرب فاإ

ابلغالء، و�أنت ت�أخذه ابجملان. ]ربيع الأبرار)457/3([.

• قال لُْقَماُن S: ال تسستلفن من مسكني اسستغىن. ]ربيع الأبرار)322/4([.	

• ذا مّر ابلأغنياء قال: اي �أهل النعمي، ال تنسوا النعمي 	 وقال لُْقَماُن S: اكن اإ

ايمك �أن تغبنوا مرتني. ]ربيع الأبرار)76/5([. ذا مّر ابلفقراء قال: اإ الأكرب. واإ

• �أر شيئا 	 فمل  الصرب،  �ألكت احلنظل، وذقت  قد  S: اي بين،  لُْقَماُن  وقال 

�أمر من الفقر. فاإن افتقرت فال حتدث به الناس كامي ال ينتقصوك، ولكن سل هللا، مفن 

ليه فمل يكشف ما به؟. ]الربيع  اذلي س�أل هللا فمل يعطه؟ �أو دعاه فمل جيبه؟ �أو ترضع اإ

الأبرار)84/5([.

• ذا مّد.	 ذا غضب، وال البحر اإ قال لُْقَماُن S: ال تقارب السلطان اإ

• املسلط، 	 املكل  مداراهتم:  الناس  فرق جيب عىل  ثالث   :S لُْقَماُن  وقال 

واملر�أة، واملريض. ]ربيع الأبرار)174/5([.

• قال لُْقَماُن S البنه: اي بيّن! لتكن لكمتك طيبة، ووهجك منبسطًا، تكن 	

�أحب اإىل الناس ممن يُعطهيم اذلهب والفضة. ]رشح حديث اختصام امللأ الأعىل)83([.
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المبحث التاسع عشر

 الذنوب والمعاصي

• آِخُرُه نََداَمة. 	 هُلُ َمَخافٌَة َو� َُّه �أوَّ ن
إ
اَن فَا َك َوالّزِ ايَّ

إ
�أنَّ لُْقَماُن S اَكَن يَُقوُل: اَي بيَُنَّ ا

]تفسري ابن �أيب حامت)15410([.

المبحث العشرون

 أسباب الرفعة

• 	 :S َما بَلََغ ِبَك َما نََرى؟ يُرِيُدوَن الَْفْضَل فََقاَل لُْقَماُن : S ِقيَل ِللُْقَماُن

»ِصْدُق الَْحِديِث، َو�أَداُء اْلأَمانَِة، َوتَْرُك َما اَل يَْعِنييِن«. ]الاسستذاكر)575/8([.
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S قصص مأثورة عن لقمان

القصة األولى: 
ال جعلَت يف  ، ال ينلنَّ بَك �أمر رضيَتُه �أو كرهَتُه اإ قال لُْقَماُن S البنه: اي بينَّ

نه َكام  ا هذه فال �أقدر علهيا حت �أعمَل ما قلَت اإ مضريَك �أنَّ ذكل خرٌي كل، قال: اي �أبِت �أمَّ

، فاإن هللا قد بعث نبيًّا فَهملَّ بنا ن�أته فعنده بياُن ما قلُت كَل، خفرجا عىل  قلَت، قال: اي بينَّ

الهناُر  �أْن تعاىل  ىل  اإ �أايًما، فلَقيهتام مفازٌة فسارا فهيا  دا ما يصلحهام، مث سارا  حامَرهيام وتزوَّ

ان عىل ُسوقهام، فنظر  آ حامَرهيام فنال وجعال يشدَّ واشستدَّ احلرُّ ونفَد املاُء والزاُد، واستبط�

خاُن معران والسواد جشر، فوطئ ابن لُْقَماُن  لقامُن اإىل سواٍد �أمامه ودخان فقال يف نفسه: ادلُّ

ريق فدخل يف ابطن قَدمه وظهر من �أعاله، خفرَّ صيًعا  S عىل عظم انئت يف الطَّ

مغشسيًّا عليه، فقعد لُْقَماُن S ووضع ر�أس ابنه يف جحره، واسستخرج العظم ب�أسسنانه، 

وشقَّ عاممته فشدَّ هبا رجهُل، مث نظر اإىل وجه ابنه فَذرفت عيناه وقََطرت قطرٌة من دمعه 

عىل خّدِ الغالم فانتبه لها، فر�أى �أابه يبك فقال: اي �أبِت �أنَت تقوُل هذا خري يل، وكيف 

يكون كذكل وقد نفد الطعام والرشاب- �أو املاء- وحنن يف هذه املفاَزة، وقد دخل هذا 

ا  ْن ذهبَت وتركَتين ذهبَت هبّمٍ ومّغٍ، فقال لقامُن: �أمَّ ْن �أمقنا متنا مجيًعا، واإ العظُم يف قََديم، فاإ

ا قوكل كيف يكون هذا  باكئ فرقَُّة الوادل، وودُت �أين �أفديَك جبميع مايل من ادلنيا، و�أمَّ

خرًيا يل فلعلَّ ما صف عنك �أعظم مما بليَت به.

ذا خشٌص قد �أقبل عىل فرس �أبْلََق  مث نظر لقامُن �أمامه فمل يَر ادلخاَن وال السواَد، واإ

ا قَُرَب مهنام توارى عهنام وصاح:  عليه ثياٌب بيٌض وعاممٌة بيضاٌء ميسُح الهواء مسًحا، فلمَّ

�أنت لُْقَماُن S؟ قال: نعم، قال: احلكمي؟ قال: كذا يقال. مث قال لُْقَماُن S: اي 
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ب  ال َمكل مقرَّ عبد هللا من �أنت؟ �أمسُع الكمَك وال �أرى وهجَك، قال: �أان جربيل ال يراين اإ

�أو نيبٌّ مرسل ولوال ذكل لر�أيْتيَن، ما قال كل ابنك هذا السفيه؟ قال لُْقَماُن S يف 

ن كنَت جربيل ف�أنت �أعمل مبا قال مين، فقال جربيل: ما يل بيشٍء من �أمركام عمٌل،  نفسه: اإ

ولكنَّ ريّبِ �أمرين �أن �أخِسَف هبذه املدينة وما يلهيا، ف�أخربت �أنكام تُريداهنا، فدعوُت هللا �أن 

َيبسكام عهنا مبا شاَء، حفبسكام مبا ابتيَل به ابنَك، ولوال ذكل لَُخسف بكام مع من خسف.

مث مسح جربيل عىل قََدم الغالم فاسستوى جالًسا �أو قامئًا، ومسح يده عىل االإانء اذلي 

ذا هام يف ادلار اليت  فيه الطعام والرشاب فامتلأ طعاًما َورشااًب �أو ماًء، مث ركبا حامَرهيام فاإ

آة الزمان)187/2(([. خرجا مهنا. ]مر�

القصة الثانية:
ن �أول 

إ
َعن ِعْكرَِمة I قَاَل: اَكَن لُْقَماُن S  من �أْهون مملوكيه عىل سسَّيده َوا

ْذ دخل الْمْخرج فَ�أَطال ِفيِه الُْجلُوس فناداه لُْقَماُن 
إ
َما ُرِؤَي من حمكته �أنه بَيْنََما ُهَو َمَع َمْواَلُه ا

S �أن طول الُْجلُوس عىل الَْحاجة ينجع ِمنُْه الكبد َويكون ِمنُْه الَْباُسور ويصعد الْحر 

�أس ف�أجلس هوينا َو�أخرج فَخرج فَكتب حمكته عىل اَبب احلش قَاَل: وسكر َمْواَلُه  ىَل الرَّ
إ
ا

 S ا �أفَاق عرف َما َوقع ِمنُْه فََدعَا لُْقَماُن خفاطر قوما عىل �أن يرشب َماء حبرية فَلَمَّ

فََقاَل: ملثل َهَذا كنت �أخبؤك

ء خاطرمتوه قَالُوا: عىل �أن يرشب َماء  ا اْجتَمُعوا قَاَل: عىل �أي يَشْ فََقاَل: امجعهم فَلَمَّ

ن لَهَا مواد فاحبسوا موادها َعهْنَا قَالُوا: َكيَف نسستطيع �أن حنبس موادها 
إ
َهِذه الْبحرَية قَاَل: فَا

قَاَل: َوَكيف يَسْسَتِطيع �أن يرْشهبَا َولها مواد. ]ادلر املنثور)510/6([.

القصة الثالثة:
ذا نزل بك ما حتب �أو تكره فليكن  ويذكر �أنه قال البنه، واس ابنه داران: اي بين اإ

املضمر من نفسك �أن اذلي نزل خري. فاكن ابنه يقول هل: قد ينل كذا؟ فيقول: هو ما �أقول 
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كل. فسافر مرة مع قوم، فلام اكنوا بفالٍة من الأرض فين زاد لُْقَماُن S وعطب ظهره 

وانكست رجل ابنه وذهب القوم وتركوه، جفعل لُْقَماُن S ينكر عىل ابنه، فقال: اي 

ال اكن املضمر من نفسك �أن  �أبه �أمل تكن تقول: ال ينل بك من الأمر ما حتب �أو تكره اإ

 ،S اذلي نزل خري؟ قال: نعم هو كذكل. قال: �أال ترى ما حنن فيه؟ فنودي لُْقَماُن

منا فعل بك هذا؛ لأنه يريد عذاب القوم اذلين  اإ لُْقَماُن S اإن هللا  وابنه يسمع: اي 

�أردهتم ف�أراد ناتك. �أو حنو هذا، قال: �أمسعت اي بين؟ قال: بىل. قال: و�أيقنت؟ قال: بىل. 

]التوضيح رشح اجلامع الصحيح)529/19([.

القصة الرابعة:
قال خادل الربعي: �أمر سسيُد لُْقَماُن S لقامَن، بذحب شاة وقال هل: ائتين ب�أطيهبا 

مضغتني. ف�أاته ابللسان والقلب! فََقاَل هل: �أما وجدت فهيا �أطيب من هذين؟! قال: ال. مث 

�أمره �أن يذحب شاة �أخرى، وقال هل: �ألق �أخبهثا مضغتني ف�ألقى اللسان القلب! فََقاَل هل: �أما 

نه ليس يشء  اكن فهيا �أخبث من هذين؟! قال: ال. فس�أهل عن فعهل الأول والثاين، فََقاَل: اإ

ذا خبثا! . ذا طااب، وال �أخبث مهنام اإ �أطيب مهنام اإ

اللسان نَّ 
إ
ا لسانك  قتهل...تعاهد  يف  املرء  ىَل 

إ
ا رسيع 

الفؤاد بريد  اللسان  عقهل...وهذا  عىََل  الرجال  يدل 

ب�أنواع  السلمي  القلب  عن  الصادق  اللسان  ترمج  اللسان،  وصدق  القلب  سمل  ذا  اإ

ي سمل املسلمون من لسانه ويده. ِ السالمة، فهذا املسمل اذلَّ

ذا فسد القلب فسد اللسان، فرتمج عن القلب ب�أنواع الفساد، وهذا الفاجر املعلن  واإ

بفجوره. ]مجموع رسائل ابن رجب)359/1([.
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 أحاديث ال تثبت عن النبي
S حول لقمان الحكيم

• ُذوا 	 ِ اختَّ  «  :  ِ اللَّ َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   :-  L– َعبَّاٍس اْبِن  َعِن 

ُن «. ] ضعفه  ايِشُّ َوِباَلاٌللُْمَؤّذِ نَّ ثاََلثًَة ِمهْنُْم َمْن �أهلَّ الَْجنَِّة لُْقَماُن الَْحِكمُي َوالنَّجَّ
إ
وَداَن فَا السُّ

الألباين يف ضعيف اجلامع)2891( والضعيفة )1454([.

ِمِذّي يِف نََواِدر اْلأُصول َعن �أيب ُمسمل الَْخواَليِنّ - رمحه هللا تعاىل-  ْ  َو�أخرج الَْحِكمي الرّتِ

ن  ن لُْقَماُن S اَكَن عبدا كثري التفكر حسن الظَّ
إ
قَاَل: قَاَل َرُسول هللا  ا

كثري الصمت �أحب هللا فَ�أحبُه هللا تََعاىَل فَمن عَلَْيِه ابحلمكة نُودي ابخلالفة قبل َداُود عَلَْيِه 

: اَي لُْقَماُن S َهل كَل �أن جيعكل هللا َخليَفة حتمك بنَي النَّاس. اِبلَْحّقِ  اَلم فَقيل هَلُ السَّ

ن فعل َذكِل �أعانين 
إ
يّنِ �أعمل �أنه ا

إ
ن �أجربين َريّبِ عز َوجل قبلت فَا

إ
قَاَل لُْقَماُن S: ا

ن خريين َريّبِ قبلت الَْعاِفيَة َومل �أس�أل الْباَلء فََقالَت الَْماَلئَِكة: اَي لُْقَمان 
إ
َوعَلميِن وعصمين َوا

ن 
إ
مل من ك َماَكن فيخذل �أو يعان فَا مل قَاَل: ِلأن الَْحامِك ب�أشد الْمنَازل و�أكدرها يَْغَشاُه الظُّ

نَْيا ذلياًل خري  ن �أخَط�أ �أخَط�أ َطرِيق الْجنَّة َومن يكون يِف ادلُّ
إ
�أَصاب فباحلري �أن ينجو َوا

ىَل مكل 
إ
نَْيا َواَل يصري ا نَْيا عىل اْلآِخَرة فَاتَْتُه ادلُّ من �أن يكون رشيفا ضائعا َومن ْيَتار ادلُّ

اْلآِخَرة فَعجب الَْماَلئَِكة من حسن َمنِْطقه فَنَاَم نوَمة فغط ابحلمكة غطًا فانتبه فَتكم هبَا مثَّ 

اَلم بعده ابخلالفة فقبلها َومل يْشرَتط رَشط لُْقَماُن S فَ�أهوى يِف  نُودي َداُود عَلَْيِه السَّ

الَْخِطيئَة فصفح َعنُه َوجَتاوز َواَكَن لُْقَماُن S يؤازره ِبِعلِْمِه وحمكته فََقاَل َداُود عَلَْيِه 

اَلم: ُطوَب كَل اَي لُْقَمان �أوتيت الِْحمْكَة فرصفت َعْنك البلية و�أويت َداُود الْخاَلفَة فَابْتىل  السَّ

ابذلنب والفتنة. ]ادلر املنثور)510/6([. وهو حديث ضعيف مل يدرك �أبو مسمل النيب عليه 
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الصالة والسالم.

• 	 :-I –ايِنّ والراهمرمزي يِف اْلأْمثَال ِبسسَنَد َضِعيف َعن �أيب �أَماَمة رَبَ َو�أخرج الطَّ

ن لُْقَماُن S قَاَل اِلبِْنِه: اَي بين عَلَْيك مبجالس 
إ
قَاَل: قَاَل َرُسول هللا  ا

ن هللا يي الْقلب الَْمّيِت ِبنور الِْحمْكَة َكَ حتيا الأْرض الْميَتة 
إ
م الُْحمَكَاء فَا الْعلَماء واسسمتع الَكَ

بوابل الَْمَطر. ]ضعيف الرتغيب والرتهيب)78([.

• 	  S ن لُْقَماُن
إ
َعن اْبن معر– L  -: َعن النَّيِب  قَاَل: ا

ذا اسستودع َشيْئا حفظه. ]ادلر املنثور )512/6([.
إ
ن هللا ا

إ
اَكَن يَُقول: ا

• َعن �أيب ُموىَس اْلأْشَعِرّي– I -: قَاَل: قَاَل َرُسول هللا  قَاَل 	

َاِر. ]ادلر  َّْيِل ومذةل اِبلهنَّ َا خموفة اِبلل هنَّ
إ
ايك والتقنع فَا لُْقَماُن S اِلبِْنِه َوُهَو يعظه: اَي بين اإ

املنثور)513/6([.

• 	 :- قَاَل َرُسْوُل هللِا :- L –ِن بِن يَزِيَْد بِن َجاِبٍر مْحَ َعْن َعْبِد الرَّ

ْوَداِن: لُْقَماُن َوالنََّجايِشُّ َوِباَلٌل َوِمهَْجٌع«. ]السري)215/3([. »َساَدُة السُّ

• عن �أنس– I -: قال: قال رسول هللا -  -: »الصمت ُحمْكٌ 	

وقليل فاعهل«.] �أخرجه البهيقي يف »الشعب«)5027([. بسسند ضعيف، وحص �أنه موقوف من 

.S قول لُْقَماُن

• 	 :-L –ذا اسستودع شيئا حفظه«.عن ابن معر ن لُْقَماُن S قال:»اإن هللا اإ »اإ

]ضعفه الألباين يف ضعيف اجلامع )1921( والضعيفة)3191([.

• ذا اسستعنت ف�أعن، 	 ذا استشهدت فاشهد، واإ قال لُْقَماُن S البنه اي بيّن اإ

ّن العاقل يبرص بقلبه ما ال يرى بعينه. عن حذيفة  ذا استرشت فال تعجل حت تنظر، فاإ واإ

I. ]مجمع الآداب)23/5([. مل يوجد هل سسند.
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أحكام في الرؤى

• )ُسوَرة لُْقَمان( قَاَل اْبن ِسرِيين: من قََر�أَها – �أي يف النوم - يكون عَاملا َحاكام عابدًا 	

َُّه يصاحب �أهل الْعمل الُْحمَكَاء َوقيل: يُْؤىت ِحمْكَة ووعظا حسسنا َوقَاَل  ن
إ
َوقَاَل اْلكْرَمايِن: فَا

اِدق: تسستفيد النَّاس ِمنُْه من حمكه ووعظه. ]االإشارات يف عمل العبارات )625([. َجْعَفر الصَّ

• )َومن ر�أى( لُْقَماُن S يرزقه هللا تََعاىَل ِحمْكَة وسدادًا ور�أاي َصاحلا. ]املصدر 	

السابق)618([.

كتبه أخوكم ومحبكم

أبو محمد 
طاهر بن حممد بن علي �سرمي  ال�سماوي الذماري

ذمار-اليمن
taher771571610@gmail.com  :الربيد الالكرتوين 
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